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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utifrån en fiktiv fallbeskrivning undersöka vilken information 

och vilket stöd ensamlevande kvinnor som har en lindrig utvecklingsstörning får före, under 

och efter en graviditet i Bollnäs kommun. Vi intervjuade fyra olika verksamheter som 

kommer i kontakt med dessa kvinnor och vi använde oss av en halvstrukturerad kvalitativ 

intervjuform. Resultatet av studien visade att den förberedande och förebyggande 

informationen till kvinnor med lindrig utvecklingsstörning som ännu inte blivit gravida är 

knapphändiga hos alla de intervjuade verksamheterna. Under graviditet erbjuder ett par av 

verksamheterna kvinnorna stöd i form av samtal och praktisk föräldrautbildning. När barnet är 

fött finns till exempel olika typer av stödinsatser som beviljas av Socialtjänsten och stödet 

skräddarsys efter behov och problematik. Ett av de viktigaste stöden Socialtjänsten erbjuder är 

vistelse på HVB-hem. Resultatet i studien analyserades utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. 

Nyckelord: Föräldraskap, lindrig utvecklingsstörning, information, stöd 

 

 

Abstract 

The aim of this study was, based on a fictitious case report, examine the information, support 

and assistance solitary women who have a mild developmental disability receive before, 

during and after pregnancy in the municipality of Bollnäs. We interviewed four different 

societal services and we used a semi-structured qualitative interview. The results of the study 

showed that the preparatory and prevention information for women with a mild 

developmental disabilities who have not yet become pregnant are scanty at all the interviewed 

corporations. During pregnancy a few of the corporations offers the women support by 

counseling and practical education of being a parent. When the baby is born, different kinds 

of support are granted by the societal services and the support is tailored to individual needs 

and problems. One of the most important support-services granted by the municipal social 

service is the opportunity to stay at a HVB-home to get support and treatment. The results of 

the study were analyzed from a systems theory perspective. 
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1. Inledning 

För inte alltför länge sedan levde människor med utvecklingsstörning helt isolerade från 

samhället och många bodde på slutna institutioner. I början på 1900-talet ansåg man att 

"sinnesslöa" kvinnor var en samhällsfara, att de var ”sexuellt opålitliga” och under och efter 

andra världskriget utfördes till och med tvångssteriliseringar (Grünewald, 2008). Mycket har 

hänt sedan dess och i västvärlden har levnadsvillkoren för människor med utvecklingsstörning 

förbättrats väsentligt de senaste decennierna (Handikappombudsmannen, 2004). Idag har vi 

som mål att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så ”normalt” liv som 

möjligt, likvärdigt med andra samhällsmedborgare. FN:s standardregler gällande personer 

med utvecklingsstörning innefattar samma rättigheter och en strävan att uppnå likvärdiga 

levnadsomständigheter som personer utan utvecklingsstörning och detta inkluderar rätten till 

att bilda familj (Handikappombudsmannen, 2004). Men även om rätten till att bilda familj är 

likvärdiga personer utan utvecklingsstörning visar forskning att föräldraskapet för dessa 

människor inte är helt oproblematiskt, man kan konstatera faktiska problem för den här 

gruppen (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I Sverige lever idag ca 23000 minderåriga barn med en eller två föräldrar som har en 

utvecklingsstörning (Pipping, 2012). Det är sällan en okomplicerad och lätt beslutsprocess i 

bedömningen av föräldraförmågan hos dessa människor och i kombination med 

barnkonventionens förordningar som innebär att alltid se barnets bästa, kan utredningarna bli 

långa och svåra. Det finns rapporter som visar en ökad risk för att barnen i dessa hem 

försummas på flera sätt, att de inte får i sig tillräckligt med näringsrik kost, att hygienen inte 

sköts, att utveckling av språk och kognition inte utvecklas som det ska samt att de i högre 

grad utsätts för misshandel av sina föräldrar i hemmet (Pipping, 2012). Samtidigt visar 

undersökningarna att många föräldrar med utvecklingsstörning faktiskt kan sköta sina barn på 

ett tillfredsställande sätt bara de får rätt sorts stöd i hemmet (Socialstyrelsen, 2005). Men även 

då det finns yrkesverksamma personer med stor kunskap inom området är det ändå svårt att ge 

dessa föräldrar rätt sorts stöd. Då de insatser som finns tillgängliga sällan kan skräddarsys till 

varje familjs behov blir föräldrar och barn lidande och det är inte ovanligt att barnet istället 

placeras i familjehem (Socialstyrelsen, 2005). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att, utifrån en fiktiv fallbeskrivning, undersöka vilken 

information och vilket stöd samhället erbjuder ensamlevande kvinnor med lindrig 

utvecklingsstörning före, under och efter en graviditet i Bollnäs kommun. Forskningsfrågorna 

var: 

•       Hur förbereder och informerar samhället kvinnor med lindrig utvecklingsstörning om              

föräldraskap innan kvinnan blir gravid? 

•      Hur förbereder och stödjer samhället kvinnor med lindrig utvecklingsstörning under 

graviditeten? 

•      Hur stödjer samhället kvinnor med lindrig utvecklingsstörning i sitt föräldraskap när 

barnet är fött? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Utvecklingsstörning 

Enligt Hindberg (2003) finns det tre kriterier att uppfylla för att diagnostiseras med en 

utvecklingsstörning. Det krävs en intellektuell funktionsnivå som tydligt ligger under 

genomsnittet. Detta kriterium testas vanligen med ett intelligenstest och kräver en 

genomsnittlig intelligenskvot (IK) under 70. För att få diagnosen krävs också en tydlig nedsatt 

förmåga att fungera i vardagen, tydligt nedsatt i den adaptiva förmågan (Hindberg, 2003). 

Adaptiv förmåga definieras som hur en person uppfyller den kulturella gemenskapens 

åldersanpassade krav på vardagsfunktion och kan delas in i praktiska, sociala och 

utbildningsrelaterade färdigheter i vardagen (Socialstyrelsen, 2007). För att diagnostiseras 

med utvecklingsstörning krävs också att ålderskriteriet är uppfyllt, vilket innebär att den 

intellektuella funktionsnivån och de adaptiva begränsningarna tydligt ska ha funnits före 18-

årsålder (Hindberg, 2003). 

 

1.2.2 Lindrig utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning kan vidare delas in i efter grad av intelligensnivå (Hindberg, 2003). En 

utvecklingsstörning kan då vara lindrig, måttlig eller svår. Man brukar utgå från följande 

intelligenskvoter: IK på 50-70 innebär en lindrig utvecklingsstörning, IK på 35-50 innebär en 

måttlig utvecklingsstörning och ett IK under 35 innebär en svår utvecklingsstörning 

(Hindberg, 2003). 
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1.2.3 Föräldraförmåga 

Det finns olika sätt att förklara föräldraförmåga, men Killén (1993) har beskrivit den allmänna 

föräldraförmågan utifrån sju centrala kriterier. Dessa förmågor formar barnens utveckling och 

uppfattning om dem själva. 1. Förmåga att uppfatta barnet realistiskt. Det innebär att 

föräldrarna ska se barnet som det är. 2. Förmågan till realistiska förväntningar om de 

beroendemässiga och känslomässiga behov som barnet kan tillfredställa. Det är föräldrarnas 

uppgift att tillfredsställa barnens behov av tröst, närhet och omsorg och inte tvärtom. 3. 

Förmågan till realistiska förväntningar på barnets förmåga. Detta med hänsyn till barnets 

ålder och utvecklingsstadium. 4. Förmågan att engagera sig positivt i samspelet med barnet. 

Föräldern ska visa sig positiv till individen i barnet och acceptera barnet identitet. 5. 

Förmågan till empati med barnet. Föräldrarnas egna eventuella negativa känslor måste hållas 

från barnet och föräldern ska ha förmåga att känna av barnets behov. 6. Förmågan att 

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

Förmågan att kunna tillfredsställa barnens behov framför sina egna. 7. Förmågan att bära 

egna smärtor och frustrationer utan att behöva avreagera sig på barnet.  Barnet ska hållas 

utanför föräldrarnas egna problem (Killén, 1993). 

 

1.2.4 Anknytning 

En anknytning mellan människor är en psykologisk bindning mellan exempelvis ett barn och 

en förälder (Nationalencyklopedin, 140616). Anknytningen ses som biologiskt betingad vilket 

innebär att barnet instinktivt blir psykologiskt bundet till sina föräldrar på grund av att 

människan är en social varelse. Utgångspunkten i denna teori är att barnet redan då denne är 

nyfödd har ett behov av minst en primär vårdgivare att utveckla en relation med, för att 

dennes utveckling skall utvecklas positivt. Denna primära vårdgivare är vanligtvis modern 

eller båda biologiska föräldrarna men kan ibland också vara ersättningspersoner för dessa 

(Nationalencyklopedin, 140616). Man brukar skilja på fyra olika former av anknytning, så 

kallade anknytningsmönster. Det är trygg, undvikande/rädd, ambivalent/motsträvig samt 

desorganiserad anknytning (Utterbäck, 2013). 

 

1.2.5 Lagar 

SoL - Socialtjänstlagen, innehåller grundstadgarna för socialtjänstens arbete i Sverige. 

Innefattar alla Sveriges medborgare som inte innefattas av LSS (Lindblom & Nordback, 

2012). 
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LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ger människor som innefattas 

av särskilda kriterier rätt till extra stöd och hjälp i vardagen (Lindblom & Nordback, 2012). 

 

LVM - Lag om vård av missbruk kompletterar SoL och är en lag som innebär en möjlighet till 

ett tvångsomhändertagande av människor över 18 år som missbrukar (Lindblom & Nordback, 

2012). 

 

LVU - Lag om vård av unga kompletterar SoL och är en lag som innebär en möjlighet till ett 

tvångsomhändertagande av barn och unga under 18 år (ibland 20 år) som antingen tar skada 

av sin omgivning eller skadar sig själv (Lindblom & Nordback, 2012). 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I nästkommande kapitel (kapitel 2) presenterar vi kunskapsområdet och den tidigare forskning 

vi anser vara relevant för vår studie. Kapitel 3 tar upp vårt val av teoretiskt perspektiv, det vill 

säga systemteori. I kapitel 4 presenter och motiverar vi studiens metod med bland annat 

tillvägagångssätt och analysverktyg. Resultatet kommer i kapitel 5 där vi har delat upp det 

efter dess tre teman: före, under och efter graviditet. I kapitel 6 har vi vår diskussion där vi 

först jämför empirin med tidigare forskning och analyserar ur ett systemteoretiskt perspektiv, 

sedan kommer en slutdiskussion. I kapitel 7 redogör vi för de referenser vi har använt oss av 

genom arbetet. 

 

2. Kunskapsområde 

I detta kapitel presenterar vi vår sökprocess, en historisk tillbakablick på hur samhällets 

inställning till människor med utvecklingsstörning förändrats över tid samt historik om 

Realcare babys som är ett centralt hjälpmedel som våra intervjupersoner talat om. Vi 

presenterar också tidigare forskning som gjorts inom området både nationellt och 

internationellt. Vi har fokuserat på senare aktuell forskning då vårt syfte med uppsatsen 

handlar om att se till nutida information och stöd. Den svenska nutida forskningen har 

bedömts som mest central men då många intressanta studier även gjorts internationellt anser 

vi att dessa också tillför bra information till arbetet. Vi har för tydlighetens skull delat in 

forskningen enligt våra frågeställningar: Information och förberedelser före graviditet, 

förberedelse och stöd under graviditet samt stöd efteråt när barnet är fött. 
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2.1 Sökprocess 

I sökandet efter vårt material har vi förutom vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter 

använt oss av studentlitteratur och annan referenslitteratur. Vi har använt oss av en så aktuell 

forskning som möjligt och vi har hela tiden valt bort den äldre gjorda forskningen i de fall det 

fanns nyare forskning att tillgå. Vi har också använt oss av både nationell och internationell 

forskning, då vi anser det vara av värde för jämförelse med empiri och analys att ha med 

studier gjorda utanför vårt land. Gällande sökprocessen har vi använt oss av olika databaser 

men främst sådana som innehåller vetenskapligt material. Vi har noga sökt forskning som är 

så direkt kopplat till vårt syfte som möjligt och har av liknande uppsatser fått tips på litteratur 

och sökord som lett oss till rätt sorts material. Databaser vi använt oss av är: 

 

 EBSCO HOST 

 Science Citation Index 

 SwePub  

 Web of science 

 Wiley Online Library 

Vi har även använt oss av samsökstjänster så som:  

 Discovery  

 Google Scholar 

 

Sökorden vi har använt oss av i vår sökprocess är: pregnancy AND “women with intellectual 

disability”, “intellectual disability” AND parent*, "mild intellectual disability", 

utvecklingsstörning* föräldrar*, parent* AND disability, "mental disorder" AND pregnancy, 

"people with intellectual disability" AND parent*. 

 

2.2 Bakgrund/historik 

2.2.1 Samhällets bemötande 

Attityderna till personer med utvecklingsstörning har genomgått en totalomsvängning i 

samhället under de senaste århundraden (Grünewald, 2008). Dessa personer har gått från att 

vara oönskade, hånade och fruktade till att idag behandlas som respekterade och fullvärdiga 

medborgare. Det är svårt att hitta ett mer tydligt bevis för genombrottet av den svenska 

välfärden. Ett samhälle med giftermålsförbud, sterilisering och inlåsning på anstalter har idag 
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blivit ett samhälle som utifrån Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) 

ska ge dessa människor rätt att leva på samma villkor som alla andra och ha rätt till 

självbestämmande (Grünewald, 2008). Samhället har nu i och med denna lag från 1993 ett 

ansvar över att ge goda levnadsvillkor till den här gruppen (Söderman & Nordlund, 2005).  

Tvångssteriliseringen som pågick i Sverige under och efter andra världskriget fördömdes när 

det avslöjades av övriga världen och ett par år senare fick de drabbade skadeståndsersättning 

(Areschoug, 2005). Idag tar man tydligt avstånd från det som hände och man hävdar att 

tvångssteriliseringarna stoppades med hjälp av välfärden. Areschoug (2005) ställer sig ändå 

frågan, hur annorlunda ser vi egentligen på människor med en utvecklingsstörnings 

graviditeter och föräldraskap idag jämfört med den tiden då vi utförde tvångssteriliseringar? 

Hon vågar av sina erfarenheter säga, att även om den fysiska motarbetningen av graviditeter i 

form av tvångssterilisation och direkta tvångsomhändertaganden till familjehem upphört, 

pågår fortfarande en motarbetning om än i mer inlindade former. Dessa graviditeter är 

fortfarande mer eller mindre allmänt oönskade, med skillnaden att man nu till exempel 

förespråkar och uppmanar till preventivmedel och skydd emot graviditeter istället för att ta till 

tvångsåtgärder (Areschoug, 2005). 

 

2.2.2 Ett tillräckligt bra föräldraskap 

Studier som Socialstyrelsen (2005) granskat visar på många faktorer som kan försvåra ett 

föräldraskap för personer med lindrig utvecklingsstörning, en relativt bra självkänsla är dock 

en förutsättning för ett tillräckligt bra föräldraskap. Vad som utgör en god föräldraförmåga är 

förmågan att se barnet som det är, att på ett positivt sätt kunna engagera sig i barnet, ha 

realistiska förväntningar på barnet och vara empatisk mot barnet. En god föräldraförmåga kan 

även beskrivas genom förmågan till inlevelse, att vara omsorgsfull, kunna trösta barnet och 

förstå barnets behov. Som förälder anses man behöva ha en stabil personlighet, vara förmögen 

att samarbeta och ta emot hjälp, råd och olika former av erbjudna stödinsatser. Det går inte att 

bedöma föräldraförmåga genom intelligenstest (Socialstyrelsen, 2005). 

 

För att reda ut vad som är ett tillräckligt bra föräldraskap menar Hindberg (2003) att barnets 

behov behöver ställas emot föräldrarnas förmåga. Kommer föräldrarna kunna tillfredsställa 

barnets behov genom uppväxten? Det är viktigt att föräldrarna själva har fått en tillräckligt bra 

omsorg i sin uppväxt. Det är också viktigt att föräldrarna ha förmågan att kunna lösa både 

ekonomiska och praktiska problem på egen hand. Hindberg (2003) menar också att det tyvärr 

ofta är de förmågor som är viktiga i ett föräldraskap som personer med lindrig 
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utvecklingsstörning saknar. En del brister brukar gå bra att kompensera med stöd utifrån, men 

när stödet utifrån börjar täcka in alla bitar i föräldraskapet bör det ifrågasättas. Den 

grundläggande känslomässiga kompetensen är viktig, utan den förstörs den anknytning mellan 

barn och föräldrar som behövs för barnets trygghet det första året. Att bekräfta och att kunna 

svara på barnets signaler är A och O för att kunna utföra ett föräldraskap (Hindberg, 2003). 

 

2.2.3 Realcare baby 

Realcare baby uppfanns i USA 1993 av en ingenjör som tidigare arbetat för NASA 

(Realityworks, 2014). Han hade fått i uppdrag av makarna Rick och Mary Jurmain att 

konstruera en babysimulator som efterliknade en riktig baby efter att paret Jurmain tidigare 

sett på tv att ungdomar tränade sig på ägg och mjölsäckar i ett preventivt syfte mot 

tonårsgraviditeter i USA. Paret tyckte liknelsen med riktiga barn var dålig och därav uppkom 

idén att låta tillverka nåt bättre. Det tog inte lång tid förrän det första exemplaret av den 

verklighetstrogna babyn var klar och responsen på dockan var stor redan från start, särskilt 

bland lärare eftersom man nu mer konkret kunde påvisa det krävande arbetet (Realityworks, 

2014). Babysimulatorn har behov likt en riktig baby, den vill ha mat, blöjbyte, den ska rapas 

och vill bli ompysslad (Reference.com, 2014). I babysimulatorn finns en dator som registrerar 

allt som händer, hur väl man tillgodosett barnets behov och eventuella missförhållanden, om 

barnet blivit skakat eller på annat sätt inte blivit omskött. Datorn i babysimulatorn kopplas 

samman med ett armband som ”vårdnadshavaren” skall ha om armen så man sedan kan avläsa 

hur mycket vårdnadshavaren har funnits där och tillgodosett behoven. När babysimulatorn 

gråter får man prova sig fram vilket behov som behöver tillgodoses och när man tillfredsställt 

rätt behov tystnar gråten. Om något är fel gör den ifrån sig ett gråtande ljud tills man åtgärdat 

felet. Den har mått och vikt likt en genomsnittlig nyfödd baby och har strategiskt placerade 

vikter i kroppen som får den att kännas verklig (Reference.com, 2014). 

 

På flera ställen i USA används babysimulatorerna numera flitigt i skolorna, där varje elev har 

hand om den ett par dygn för att få en uppfattning om hur mycket arbete barn kräver 

(Realityworks, 2014). Babysimulatorn som man först kallade Baby Think It Over ® har fått 

stor publicitet i bland annat New York Times, USA Today, Newsweek, People och i Oprah 

Winfrey show. Responsen har blivit chockartad från många som inte trott att ett barn kräver 

så mycket uppmärksamhet och många ungdomar har uppgett att de definitivt kommer att 

planera och vara väl förberedda inför en framtida graviditet (Realityworks, 2014). 
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2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Information/förberedelser - före graviditet 

Bager (2005) anser att man förbereder unga människor med utvecklingsstörning mycket dåligt 

inför sitt föräldraskap idag. Han uttrycker att samhället har ett stort ansvar i att arbeta mer 

förberedande med graviditeter hos kvinnor med utvecklingsstörning och att dessa unga vuxna 

ofta är dåligt förberedda på det stora ansvar som föräldraskapet innebär. När dessa kvinnor 

blir gravida kommer ansvaret och uppoffringen ofta som en stor överraskning de mentalt 

aldrig kunnat föreställa sig. Att människor med utvecklingsstörning har svårt att föreställa sig 

hur något kommer att bli kan bidra till att föräldraskapet blir ett problem och dessa föräldrar 

är några socialtjänsten har svårast att handlägga. Detta menar Bager (2005) är en stor 

anledning till att mer förberedande åtgärder behövs, redan på särskolan. Han efterlyser som 

resultat av detta bättre föräldrautbildningar inom särskolan då det handlar om att ungdomarna 

ska se sina förmågor men även sina begränsningar och svårigheter inom sitt funktionshinder. 

Bager (2005) menar att man genom att införa föräldraskap som ett eget program i särskolan, 

kan förbereda dessa människor på ett helt annat sätt då de lär sig att visualisera 

föräldraskapets innebörd. Att samtidigt lära dem att ta emot hjälp som erbjuds anser han är en 

annan viktig del i det kommande samarbetet med dessa föräldrar (Bager, 2005). 

 

Skolverkets föreskrifter/kvalitetsgranskning 

Hos Skolverket kan man i läroplanen för gymnasiesärskolan urskilja rektorns ansvar gällande 

undervisning i sex och samlevnad (Skolverket, 2013). Där står ”Som pedagogisk ledare för 

skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans 

resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att […] eleverna får kunskaper om 

sex och samlevnad [...]” (Skolverket, 2013, s. 18). Vad som skall ingå i den undervisningen 

finns inget närmare beskrivet. Den sex och samlevnadsundervisningen som bedrivs idag är 

dock inte tillräcklig på gymnasiet med gymnasiesärskolan inkluderat, men numera finns en 

utskriven plan från Skolverket om att ämnet ska utökas och ingå i kärnämnena 

samhällskunskap, naturkunskap, svenska, idrott och hälsa, religion och historia (Grahn & 

Gustafsson 2007). 

 

På Skolverkets senaste kvalitetsgranskning av 29 gymnasieskolor var syftet att undersöka sex 

och samlevnadsundervisningen (Socialstyrelsen, 2008). Av de 29 skolorna hade endast ett 

fåtal skolor nedskrivna mål för detta. Mellan 1977 och 1999 fanns en mycket detaljerad 

läroplan för ämnet med tydliga kursmål, men detta avskaffades och idag finns nästan 
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ingenting kvar av den skolundervisningen. Skolverket upptäckte i sin undersökning att lärarna 

på skolorna inte visste på vems ansvar denna undervisning låg och nästan ingen visste heller 

hur undervisningen skulle bedrivas. Detta antog skolverket att berodde på två saker, det ena 

var bristen på initiativ och direktiv från rektor och den andra var avsaknaden av diskussion 

angående detta bland lärare och elever. Forskning pekar på att ungdomar har nytta av denna 

typ av undervisning och att man kan lära sig konsekvenser av ett oskyddat sexuellt handlande 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

En studie om sex och samlevnadsundervisning 

Grahn och Gustafsson (2007) undersökte hur sex och samlevnadsundervisningen bedrevs på 

tre olika gymnasiesärskolor i Göteborg. Dom ville veta vad som ingår i sex och 

samlevnadsundervisningen, vilka teman inom sex och samlevnad de läser ofta respektive 

sällan samt under vilka pedagogiska former undervisningen bedrivs. Grahn och Gustafsson 

(2007) intervjuade sju olika lärare på tre olika gymnasiesärskolor som arbetar med sex och 

samlevnad. Deras resultat visar att även om undervisningsformen varierar en del mellan 

skolorna, kan de ändå se tydliga likartade mönster. Grahn och Gustafsson (2007) fann att alla 

skolor i sin samlevnadsundervisning i tillfredsställande grad tar upp teman som till exempel 

identitet, känslor, vänskap, kärlek och parrelationer. Identitet, känslor och kärlek är de tre 

ämnen som man pratar och undervisar mest i. Ämnen som undviks helt eller tas upp mycket 

sällan är kroppen, pubertetsutveckling, preventivmedel, graviditet, föräldraskap och 

sexualkunskap (Grahn & Gustafsson, 2007). 

 

Ungdomsmottagningens arbete 

Verksamheter som arbetar med sex och samlevnadsundervisning är ungdomsmottagning, 

mödrahälsovård, studenthälsa, skolhälsovård och skola (Socialstyrelsen, 2008). 

Ungdomsmottagningen är en av dem som arbetar mest förebyggande och det främsta skälet 

till att ungdomar söker sig till ungdomsmottagningen idag är en önskan om preventivmedel. 

Ungdomsmottagningen ger i och med detta också ungdomarna chansen att på ett naturligt sätt 

samtala om andra, psykosociala saker. I ungdomsmottagningens policy ingår att ”främja 

fysiskt och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling så att de kan hantera sin 

sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner” 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 11).  
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För att veta vad ungdomsmottagningen själva tycker om sitt arbete utförde skolverket 53 

kvalitativa intervjustudier med ungdomsmottagningens och studenthälsans personal runt om i 

landet. Man fann snart att ungdomsmottagningen med sina kuratorer i mycket större grad än 

studenthälsan arbetar förebyggande mot graviditeter och detta sker främst genom att föra 

dialoger med ungdomarna. Man samtalar, kartlägger och studerar ungdomarnas behov och 

önskemål och arbetar sedan utifrån det (Socialstyrelsen, 2008).  

 

SUF kunskapscentrum i Uppsala 

På SUF (Samverkan - Utveckling - Föräldraskap) kunskapscentrum i Uppsala arbetar man 

också förebyggande med människor som har utvecklingsstörning och vill skaffa barn. Man 

har flera arbetsmetoder, en uppsökande metod och en annan metod där personen träffar 

utbildad personal på plats på SUF (Hälsa & Habilitering, 2014). Som en stödinsats till 

personer med utvecklingsstörning som funderar på att skaffa barn brukar man till en början gå 

igenom personens utredning gällande sin utvecklingsstörning tillsammans med en psykolog. 

Där kan man diskutera hur utredningen ser ut och utifrån det kan man enklare diskutera vad 

som kommer att fungera och vilka problem som kan uppstå i föräldraskapet. Det är viktigt att 

personen själv inser sina färdigheter och sina begränsningar. SUF erbjuder också stödsamtal 

med yrkesverksamma som har stor kunskap inom funktionsnedsättningen och dess påverkan 

då man själv eller någon anhörig är orolig inför kommande föräldraskap. En till förberedande 

åtgärd SUF erbjuder är de tre babysimulatorerna Realcare babys som lånas ut till den som vill 

testa på. När man har haft dockan hemma kan man få en bättre bild av hur det är att ha barn 

och sedan kan man lättare diskutera hur det har gått att sköta om barnet. På SUF uppmuntrar 

man även personerna att tala öppet med sin omgivning om sin funktionsnedsättning, att 

berätta hur funktionsnedsättningen påverkar dem, vad man klarar av och vad som är svårt. Det 

blir då enklare för omgivningen att veta på vilket sätt och hur mycket de ska hjälpa till (Hälsa 

& Habilitering, 2014). 

 

En amerikansk studie med Realcare babys 

På North Dakota State University utförde man en studie med Realcare babys för att få en 

uppfattning om hur förstaårselever på ett gymnasium uppfattade tonårsgraviditeter (Borr, 

2009). Varje elev fick ha dockan hos sig en helg. Man ville veta vad som händer med 

deltagarna när de får hem sina babysimulatorer, - har deltagarnas livsstil ändrats och i så fall 

hur? Har deltagarna kunnat känna sig som riktiga föräldrar och på vilket sätt? Vad innebär det 

för dem att under denna helg vara föräldrar? Eleverna fick först se en film med instruktioner 
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för hur man tar hand om ett barn. Därefter fick de både skriftliga och muntliga instruktioner. 

Under två-tre lektioner fick de förbereda sig och lära sig tekniken på dockorna och studien 

pågick under en hel termin. Varje elev intervjuades före, direkt efter och cirka två veckor efter 

att de haft babysimulatorn hemma. Eleverna upplevde alla att deras livsstil förändrats mycket 

den helgen de hade babysimulatorn, bland annat upplevde de stora problem med sömnbrist 

samt att deras umgänge med vänner förändrades, de fick inte duscha och äta när de själva ville 

och övrig familjs vardagsrutiner påverkades också. Nästan alla elever kände sig som riktiga 

föräldrar, alla kände ett stort ansvar för dockan även om eleverna inte riktigt fick en realistisk 

bild över det ekonomiska ansvaret. Ingen av eleverna uppgav att de inte längre ville ha barn, 

men de flesta ville ändå skjuta på det till framtiden. Alla elever insåg att det var svårare att 

vara förälder på egen hand än att dela ansvaret och att det inte var någon bra idé att bli 

förälder i deras ålder. Studien visade att viljan att inte skaffa barn i tonåren förstärkts genom 

studiens gång, många upplevde det svårare än de trott men många var stolta över sin 

prestation när helgen var slut (Borr, 2009). 

 

2.3.2 Förberedelser/stöd - under graviditet 

Areschoug (2005) beskriver att det är viktigt att personer med lindrig utvecklingsstörning får 

stöd i sitt beslut om att skaffa barn. Barnets bästa måste få komma före föräldrarnas egna 

behov och önskemål. Personer med lindrig utvecklingsstörning som blir gravida behöver få 

hjälp med att förstå hur pass utmanande ett föräldraskap kan vara. Sedan rätten till 

självbestämmande för personer med utvecklingsstörning blivit så pass stark har även rätten till 

ett föräldraskap blivit starkare. Nu för tiden går det inte längre att tvinga någon till att äta p-

piller eller sterilisera sig men att förespråka preventivmedel eller abort är inget ovanligt eller 

något otillåtet. En kvinna med en lindrig utvecklingsstörning bör istället bli medveten om sin 

funktionsnedsättning och förstå att det lyckliga vuxenlivet inte bara handlar om att skaffa barn 

utan även om så mycket annat (Areschoug, 2005). 

Svenska studier 

I en nyligen utförd svensk studie med 600 barnmorskor framkommer att mer än hälften av 

dem inte har fått någon utbildning när det gäller föräldrar med en utvecklingsstörning 

(Höglund, Lindgren & Larsson, 2013). En av tre barnmorskor anser att man inte bör bli gravid 

eller föda barn då man har en utvecklingsstörning. De allra flesta anser att barnen ändå bör 

växa upp med sina biologiska föräldrar men med stöd ifrån samhället. En av fem anser dock 
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att alla barn som föds med föräldrar som har en utvecklingsstörning bör fosterhemplaceras 

(Höglund, Lindgren & Larsson, 2013). 

I en annan svensk studie med professionella inom barnvården, socialtjänsten och skola har det 

visat sig att ett nätverkskapande kring personer med utvecklingsstörning är viktigt (Olson & 

Springer, 2006). Det är också viktigt för dessa personer att få stöd och veta var man ska vända 

sig för att få stödet. Olson och Springer (2006) menar att gravida kvinnor med 

utvecklingsstörning ofta redan har ett stort nätverk runt om sig och det är då viktigt att få 

klarhet i vem som gör vad och vem kvinnorna ska vända sig till. Det gäller såväl nätverk inom 

familjen som professionella nätverk. En god samverkan blir viktig då det ofta anses rörigt 

kring vem i personens nätverk som bistår personen med vad. Olson och Springer (2006) 

menar också att ett gott bemötande bland de professionella är av stor betydelse i stödet under 

graviditeten, föräldraskap är inget som behöver förespråkas bland personer med 

utvecklingsstörning men har de väl bestämt sig ska de få det stöd som krävs. Respekt och 

lyhördhet är A och O i mötet med de blivande föräldrarna. Det är inte ovanligt att personer 

med lindrig utvecklingsstörning är rädda för att be om hjälp, av rädsla för att få barnet 

omhändertaget. Det är dock väldigt viktigt att dessa föräldrar visar att man är beredd att ta 

emot hjälp för att inte riskera att barnet blir omhändertaget. Det är viktigt att skapa en god 

relation till dessa föräldrar så att de vågar ta emot det stöd som finns. Många 

föräldrar/blivande föräldrar gör ofta allt för att olika professionella inte ska bli medvetna om 

deras svårigheter (Olson & Springer, 2006). 

 

Mödravården 

Stöd under graviditeten för blivande föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning kan till 

exempel komma från mödravården (Hindberg, 2003). Liksom de flesta andra gravida kommer 

dessa kvinnor tidigt i kontakt med mödravårdscentralen (MVC). Eftersom barnmorskor inte 

ägnar sig åt myndighetsutövning kan personer med en utvecklingsstörning anse barnmorskor 

som lättare att tala med och mindre skrämmande än till exempel socialtjänsten. 

Utvecklingsstörningen hos den blivande föräldern bör framkomma vid första besöket då det 

görs en hälsokoll och samtalas allmänt kring uppväxt, familjesituation, skolgång och om man 

haft några insatser enligt SoL eller LSS. I och med funktionsnedsättningen kan det vara svårt 

för den blivande föräldern att föreställa sig ett barn som ännu inte finns till. Många av dessa 

föräldrar inser inte sin funktionsnedsättning och känner sig kränkta när deras föräldraskap 

ifrågasätts. Stödet från MVC är frivilligt och väljer föräldrarna att inte ha någon kontakt med 
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MVC är det inte mycket de kan göra (Hindberg, 2003). Ett stöd som MVC har till blivande 

föräldrar är föräldrautbildning under graviditeten. Vid dessa görs ingen skillnad på föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning och de som inte har någon utvecklingsstörning. Ibland ses 

istället föräldrar med en utvecklingsstörning som lite irriterande i en föräldragrupp då de inte 

förstår lika mycket lika snabbt som andra och många gånger känner sig dessa föräldrar 

kränkta av hur de blir bemötta av de andra föräldrarna i gruppen (Hindberg, 2003). 

 

2.3.3 Stöd - efter graviditet 

De flesta personer med utvecklingsstörning som blir föräldrar har en lindrig 

utvecklingsstörning (Lindblad, 2013). Föräldrar med utvecklingsstörning stöter ofta på 

problem som gör föräldraskapet komplicerat, till exempel visar studier på att de upplever en 

högre grad av stress, har en sämre psykisk hälsa och oftare är deprimerade än föräldrar utan 

utvecklingsstörning. De har också en tendens att bli socialt isolerade då de inte lika ofta som 

andra föräldrar träffas och stöttar varandra genom olika nätverk. Personer med 

utvecklingsstörning behöver få kunskap om föräldraskap för att på ett bra sätt kunna ta hand 

om ett barn. De kan behöva stöd i hur de ska stimulera barnets utveckling och hur de ska ta 

hand om barnet genom livets olika utvecklingsstadier. Det kan också vara svårt för dessa 

föräldrar att hantera barnens olika problembeteenden. Föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning kan lära sig på vilket sätt de ska vara bra föräldrar, men är ofta i behov av 

att det finns välutvecklade och samordnade stödsystem vid sin sida. För att kunna få rätt stöd i 

föräldraskapet är det viktigt att föräldrarna kan se att de är i behov av stöd och att de tar emot 

stödet som erbjuds (Lindblad, 2013). 

 

Australiensisk studie 

Det finns en evidensbaserad föräldrautbildning, Parenting Young Children (PYC) som 

utarbetades första gången i Australien och bygger på cirka 20 års forskning (Bruno, 2012). 

Syftet med utbildningen är att utveckla och stärka föräldrars förmåga till omvårdnad och 

samspel med barnen. Utbildningen är framförallt till för föräldrar med kognitiva svårigheter. 

Sedan 2010 pågår ett projekt där utbildningen ska översättas, prövas och utvecklas här i 

Sverige då den visat på goda resultat i Australien. Till exempel visade studien att stress och 

situationer av oro minskade signifikant för föräldrar och familjer som gått utbildningen. Den 

visade också på en ökad samhörighet och dialog mellan föräldrar och barn och man upplevde 

att kvaliteten i hemmiljön ökade (Bruno, 2012). 
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Svensk studie 

MarteMeo-metoden utvecklades i slutet av 1980-talet av Maria Aarts för att kunna ge bättre 

stöd till föräldrar med barn med särskilda behov (Fejne, Lundquist-Öhrn & Harrysson, 2006). 

Metoden har sin teoretiska bas i utvecklingspsykologin och bygger på att människan är 

utvecklingsbar och söker ett meningsfullt samspel med andra. MarteMeo-metoden går ut på 

att hitta sin egen förmåga och kraft till förändring och utveckling. I Skåne har det gjorts en 

studie för att testa om MarteMeo-metoden är användbar till att stödja föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning i deras samspel med sina barn. Denna studie är endast gjord på tre 

familjer vilket gör det omöjligt att generalisera (Fejne, Lundquist-Öhrn & Harrysson, 2006). 

Studien går ut på att varje familj hittar en egen frågeställning tillsammans med terapeuten och 

ser på; vad behöver barnet just nu och vad behöver föräldern lära sig för att kunna ge barnet 

detta? Metoden bygger också på att terapeuten är med och filmar olika situationer i familjens 

vardag som hon/han sedan väljer ut korta sekvenser av och spelar upp tillsammans med 

familjen. Hela tiden med fokus på vad som är positivt, vad föräldern gör bra och vad denne 

ska fortsätta att göra. Terapeuten ger föräldrarna hemläxor mellan varje träff där de till 

exempel får träna viktiga delar i anknytningsprocessen som att bekräfta barnet verbalt genom 

att benämna vad barnet gör och känner. Vid varje träff ser de tillsammans på vad de har lärt 

sig, samtalar kring det och föräldrarna ska därigenom få en positiv bild av sitt barn och hur 

samspelet dem emellan kan fungera bättre. Genom att använda sig av videoklipp 

konkretiseras exemplen för föräldrarna som gör att det är lättare för personer med lindrig 

utvecklingsstörning att ta till sig. Trots att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån 

studien kan det ändå ses som ett värde att familjerna visat en positiv förändring i anknytning 

mellan barn och förälder från första inspelningen till den sista. En förälder menade att denna 

metod verkligen fick upp ögonen på honom för hur han ska vara med sitt barn och tycker sig 

fått en mycket mer nära kontakt till sitt barn (Fejne, Lundquist-Öhrn & Harrysson, 2006). 

 

Insatser 

Föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning har ofta kontakt med yrkesprofessionella och 

med myndigheter både i och utanför hemmet (Socialstyrelsen, 2005). Det professionellas 

arbete med att försöka ge barnen de bästa förhållandena är inte helt okomplicerade. Studier 

som Socialstyrelsen (2005) granskat visar på att föräldrar oftast uppskattar det stöd som 

hjälper dem att utveckla sin föräldraförmåga, då de professionella intresserar sig för och 

engagerar sig i familjen men samtidigt respekterar föräldrarnas självständighet. Men ibland 

kan föräldrarna även uppleva att de professionellas stöd mer motarbetar dem i föräldraskapet. 
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Detta kan bero på att de professionella inte har tillräckligt bra kunskap om hur de på ett bra 

sätt ska hjälpa föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Föräldrarna kan känna sig 

”överkörda”, som att de själva är odugliga i föräldrarollen och att de inte får känna någon 

delaktighet i de beslut som tas angående barnen. Många föräldrar ser också de professionella 

som krisorienterade, vilket innebär att de lämnas ensamma tills en krissituation uppstår och 

många uppger också att de känner sig kränkta av maktutövningen som utförs i deras hem 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

När det gäller stödinsatser till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning finns viss kunskap att 

ta hänsyn till. Insatserna bör utformas efter både en funktionell och diagnostisk bedömning 

och utredning (Socialstyrelsen, 2005). Omfattande utredningar bedömer vilka insatser som 

lämpar sig för varje förälder, föräldrarnas kompetens, den sociala förmågan, föräldrarnas och 

barnens behov och livssituation, relationerna inom familjen, deras informella nätverk och 

stöd, erfarenhet av barn och att hantera stress är några av de faktorer som de professionella ser 

till. Insatserna bör utformas med hänsyn till föräldrarnas intellektuella nivå och kunna hjälpa 

dem att omvandla kunskap till färdighet i hemmet (Socialstyrelsen, 2005). Om socialtjänsten 

efter utredning har kommit fram till att föräldrar på egen inte hand kan tillgodose sina barns 

behov är hembaserat stöd en vanlig form av insats (Bruno, 2012). Dessa insatser är både av 

praktisk och pedagogisk form och kan till exempel innefatta hjälp med att få struktur på 

vardagen, bryta föräldrarnas isolering, synliggöra och möta barnens behov, planera ekonomi 

och inköp, stärka föräldrarnas självkänsla eller vara ett stöd i kontakten med olika instanser 

(Bruno, 2012). 

 

BBIC 

I BBIC (Barns Behov I Centrum) tas det upp sex grundläggande aspekter som är särskilt 

viktiga för föräldrar i sin omsorgsförmåga och för att de ska kunna tillgodose sina barns 

behov (Socialstyrelsen, 2007). Den sex grundläggande aspekterna innebär då säkerhet, 

stimulans, känslomässig tillgänglighet, gränssättning, vägledning samt stabilitet. BBIC lyfter 

även fram vikten av att dels kunna förstå barnets behov och dels att kunna prioritera barnets 

behov framför sina egna (Socialstyrelsen, 2007). 

 

2.3.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan man i den tidigare forskningen se en tydlig enighet om att svenska 

särskoleelever förbereds dåligt för sitt framtida föräldraskap. Detta kan ses som en 



 

16 

 

konsekvens av en mycket begränsad undervisning i ämnet sex och samlevnad samt ämnen 

som behandlar föräldraskap och barn (Bager, 2005). Andra verksamheter som arbetar med 

undervisning i ämnet är ungdomsmottagning, mödrahälsovård, studenthälsa och 

skolhälsovård, där ungdomsmottagningen har en betydande roll i arbetet med ungdomar 

(Socialstyrelsen, 2008). Ungdomsmottagningen har själva sett ett behov av att effektivisera 

sitt arbete för att kunna arbeta ännu mer förebyggande och förberedande och nå ännu fler 

ungdomar. Ingen av de andra verksamheterna har någon uppsökande verksamhet 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

När det handlar om stödet till personer med lindrig utvecklingsstörning under graviditeten är 

forskningen överens om vikten av att samtala, informera och stödja dem i huruvida de bör bli 

föräldrar eller inte (Areschoug, 2005). Det är också viktigt att stötta de som väljer att behålla 

sitt barn och upprätta ett nätverk runt denne så att både föräldern och barnet får bästa möjliga 

förutsättningar, här har mödravården en betydande roll (Olson och Springer, 2006). Det finns 

ett verktyg som används i förebyggande och förberedande syfte för kvinnor med lindrig 

utvecklingsstörning och det är en babysimulator som man får träna sitt föräldraskap på 

(Realityworks, 2014). Dockorna ses som ett effektivt redskap som väl fyller sitt syfte i att 

utbilda människor i ansvaret gällande vård av små barn och konsekvenserna av oskyddade 

samlag. Det finns bara ett fåtal studier som visar att attityder gällande graviditeter och 

oskyddat samlag inte ändrades alls av babysimulatorn som därför menar att man inte kan 

påvisa någon statistiskt signifikant effekt av dessa. (Realityworks, 2014).  

 

Efter graviditeten lägger forskningen vikt vid att stötta kvinnans individuella behov och 

kompensera för den personliga bristen i föräldraförmåga som både kan vara av praktisk och 

pedagogisk form (Lindblad, 2013). Här kan socialtjänsten bistå med resurser i olika former. 

Forskning visar att utbildning kan dämpa föräldrars stress och oro, samt stärka 

anknytningsprocesser som ofta är grunden till svårigheterna föräldrarna upplever (Fejne. 

Lundquist-Öhrn & Harrysson, 2006). 
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Systemteori 

3.1.1 Vad är systemteori? 

Systemteorins fokus på de olika systemen av personer runt en människa som tillsammans 

bildar en helhet har gett stor framgång inom socialt arbete (Payne, 2008). Teorin används 

flitigt inom till exempel familjeterapi, där man kan se och beskriva alla människors påverkan 

på varandra. Man konstaterar det omkringliggande systemet och arbetar därefter med de 

system man har tillgängliga. Genom systemteori kan det privata och offentliga samverka och 

man kan förändra det privata genom att ta hjälp av det offentliga. På det sättet kan 

socialarbetare få stor betydelse för privatpersonen då de kan bidra till stor förändring i 

privatpersonens närmaste system (Payne, 2008). Systemteori går ut på att se individen i 

samspel med sin omgivning och kan ske på både sociala och psykologiska plan. Teorin 

handlar om att se systemen i interaktion och bidrar i och med detta till den enskilda individens 

påverkan. Varje del i ett system kan ses som olika subsystem som tillsammans i en interaktion 

kan bilda en enhet som därmed utgör systemet. Alla subsystem som samverkar med varandra 

påverkar därmed hela systemet och ett subsystems dysfunktionalitet kan bidra till en rubbning 

i det hela stora systemet (Payne, 2008). 

3.1.2 Hur fungerar systemteori? 

Det finns olika typer av system (Payne, 2008). Exempel på informella eller naturliga system 

är familj, umgängeskrets eller arbetskollegor. Formella system är system som upprättats i ett 

särskilt syfte, detta kan vara olika myndigheter eller andra verksamheter. Slutligen finns 

sociala eller samhälleliga system som kan innefatta skolor och olika former av 

vårdinrättningar. Systemen kan vara av olika struktur och kan fungera på lite olika sätt. Man 

brukar prata om så kallade öppna och slutna system där man kan likna ett slutet system vid en 

samhällsgrupp som inte påverkar eller låter sig påverkas utanför sitt eget system. Ett öppet 

system kan ses som motsatsen till ett slutet där man istället både låter sig påverkas och 

påverkar utanför sitt system. I dessa system pågår hela tiden olika förändringsbara processer. 

Olika begrepp beskriver denna process. Tre centrala begrepp är inflöde, genomflöde och 

utflöde. Inflöde kan ses som den påverkan som kommer utifrån och in i systemet, genomflödet 

handlar om hur systemet påverkas och utflödet beskriver effekten av hur inflödet har påverkat 

systemet. Person A säger något till person B (inflöde till B), beroende på hur B tar till sig och 

reagerar på det som sägs (genomflödet) agerar B på olika sätt (utflöde). Beroende på vad 

utflödet från person B blir så påverkar det hela systemet (Payne, 2008). 
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4. Metod 

4.1 Forskningsdesign 

Då vi valt att undersöka hur informationen och stödet ser ut till personer med lindrig 

utvecklingsstörning före, under och efter graviditeten är det av intresse för oss att få en mer 

djupgående inblick och även ha möjlighet att ta del av tankar och känslor kring 

frågeställningarna. Vi har valt att göra detta med en kvalitativ forskningsmetod eftersom den 

kvalitativa metoden ger djupgående kunskap om det studerade fältet eller objektet (Larsson, 

Lilja & Mannheimer, 2005). Det finns olika huvudmetoder att använda sig av vid insamlingen 

av material inom kvalitativ forskning och vi har valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer 

då vi vill ta del av intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser gällande information och 

stödinsatser för målgruppen (Kvale & Brinkmann, 2009). I de kvalitativa 

forskningsmetoderna ger man som skribent en beskrivande information och bild av 

intervjupersonens muntliga eller skriftliga upplevelser (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

De kvalitativa metoderna kan även innehålla citat från intervjupersonen där syftet är att få mer 

detaljerade helhetsbilder av något specifikt och till skillnad från kvantitativa metoder ser man 

inte det kvalitativa som en variabel (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval intervjupersoner 

Då det är specifika yrkesgrupper som arbetar med just detta har vi valt att använda oss av 

strategiska urval där vi noga tänkt igenom vilka professioner som bäst kan ge oss en realistisk 

bild över hur det se ut i kommunen (Patton, 2004). När vi funderade på vilka yrkesverksamma 

vi ska intervjua var det många professioner som kändes intressanta, till exempel 

habiliteringen, socialtjänsten, barnmorska, skola, ungdomsmottagning, LSS-handläggare och 

HVB-hemmet Murars Gård. För att vara realistiska med vad vi hinner med på dessa veckor 

och vad vi har plats för i arbetet valde vi att plocka ut tre av de verksamheter som vi tror kan 

ge oss tydligast och mest djupgående svar både före under och efter graviditet. Det var viktigt 

för oss att hitta verksamheter som täcker in alla tre delar. Dessutom valde vi efter att vi gjort 

vår tredje intervju att lägga till en fjärde verksamhet som vi under intervjuernas gång fick höra 

hade en stor del i behandlingsarbetet efter att barnet är fött. 

 

För att få reda på så mycket som möjligt kring våra forskningsfrågor var det i första hand 

Socialtjänsten vi ville intervjua. Vi fick tag på två personer som arbetar på Barn och 
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familjeenheten inom Socialtjänsten. Vi valde just dem för att de arbetar med familjer som har 

det tufft och därför bör ha en bra inblick i detta. Vi förstod att vi framförallt genom 

socialsekreterarna skulle få reda på vad det finns för stöd att få efter att barnet är fött, men 

funderade ändå på om de kan ha några insatser före eller under graviditet. Gällande stöd under 

graviditeten kontaktade vi Barn och familjehälsan som är den verksamhet barnmorskorna 

vänder sig till när de träffar blivande föräldrar/föräldrar som på något sätt behöver stöd i sitt 

föräldraskap. Vi fick en intervju med en kvinna som arbetat länge inom detta område och satt 

på stor kunskap i ämnet. Vi tänkte att denna verksamhet skulle kunna vara inblandad både 

före, under och efter graviditet, men framförallt under.  

 

Vi träffade också två lärare från Omvårdnadsprogrammet på gymnasiesärskolan i Bollnäs som 

har en bra inblick i verksamheten. Gällande skolan tänkte vi framförallt på information och 

stöd före och under graviditet. Den fjärde verksamheten vi intervjuade var HVB-hemmet 

Murars Gård. På grund av deras tystnadsplikt fick vi inte lov att göra ett personligt besök hos 

dem, istället intervjuade vi dem via mail där de fick svara på 19 frågor om deras verksamhet 

och om hur de arbetar (Se bilaga 2). 

 

Avgränsningar urval 

Vi har av både etiska och naturliga skäl valt bort att intervjua föräldrar eller blivande föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning. Den största och mest avgörande anledningen till detta är att 

syftet med vår studie är att se till vad det finns för information och stöd till dessa personer och 

inte deras egna upplevelser kring det stöd som finns. Det är också av betydligt känsligare 

karaktär att intervjua dessa personer och vi slipper ställas inför svåra etiska ställningstagande i 

och med intervjuer med personer som har en utvecklingsstörning (Gustafsson, Hermerén & 

Petterson, 2011). Av både tids- och utrymmesskäl har vi också valt att utelämna intervjuer 

med verksamheter som vi egentligen önskat att vi hade fått tagit del av information ifrån. 

Detta gäller inte minst Ungdomsmottagningen och skolkuratorn som vi tror kan ha 

förberedande information till personer med lindrig utvecklingsstörning om föräldraskap och 

graviditet. 

 

4.2.2 Undersökningens genomförande 

Det alla intervjuer förutom mailintervjun med Murars Gård har haft gemensamt är att de har 

blivit genomförda på deras kontor. Vi som intervjuar har vid varje intervju haft olika 

ansvarområden, en av oss har haft ansvar över att inspelningsutrustningen är på och att 
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noggrant lyssna på vad intervjupersonen berättar. Den andra personen har haft ansvar för att 

ställa frågorna från intervjuguiden och göra anteckningar. Alla intervjuer har pågått i cirka en 

timme. 

 

Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervjuform. Halvstrukturerade intervjuer innehåller 

några specifikt utformade frågor och används då det finns specifika frågor forskaren vill ha 

svar på, samtidigt som han/hon vill ge var och en utrymme att fritt berätta om deras arbetssätt, 

metoder med mera (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom denna intervjuform tror vi oss bäst 

kunna få den information vi söker. Vi ser här möjligheten till att kunna få med intressanta 

utlägg som är lätta att missa med en helstrukturerad intervjuform och som kan hjälpa oss att få 

ett bredare och djupare svar på syftet med studien. Utifrån en halvstrukturerad intervjuform 

utarbetade vi intervjuguider inför intervjuerna med varje verksamhet (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). Den allmänna intervjuguiden bygger på att undersökaren utifrån syfte  

och frågeställningar formulerar teman eller frågeområden och utifrån dessa skapar ett antal 

öppna frågor men som inte behövs ställas i exakt ordning eller formuleras exakt som det står. 

I och med att vi intervjuar olika typer av verksamheter var det omöjligt för oss att ha en 

standardiserad intervjuguide, där alla intervjupersoner svarar på exakt lika formulerade frågor 

i en viss turordning (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

 

Vi utgår från en fiktiv fallbeskrivning och intervjuerna sker med betydelsefulla 

yrkesverksamma som arbetar med personer liknande kvinnan i vår fallbeskrivning. Vi har 

använt samma fallbeskrivning till alla verksamheter och har även frågat intervjupersonerna 

om trovärdigheten i vår fallbeskrivning. Fiktion innebär att något är påhittad och uppdiktat, 

som inte är taget direkt ur verkligheten men som ändå används på grund av att det finns 

verkliga motsvarigheter (Nationalencyklopedin, 140305). Dessa fiktiva fallbeskrivningar är i 

förväg utskickade till alla intervjupersoner så att de fått läsa in sig på fallet och förbereda sig 

inför samtalet med oss. Under intervjuerna har vi fått bekräftat att vår fallbeskrivning är 

realistisk och kan ses som ett relativt vanligt fall då personer med lindrig utvecklingsstörning 

blir gravida. Varför vi valde just en ensamlevande kvinna beror på att vi ville exkludera de 

scenarion då till exempel fadern ska ha vårdnad det finns en fader och om han också har ett 

nätverk på sin sida. Därmed kan vi fokusera på kvinnan och den situation hon befinner sig i. 

När vi väljer en ensamlevande kvinna kan vi alltså på enklast möjliga sätt se vilka stödinsatser 

som finns tillgängliga. 
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4.3 Analysverktyg 

4.3.1 Fenomenologi 

Som vi tidigare nämnt är det av intresse för oss att få en bild av hur de olika 

yrkesprofessionerna upplever den information och stöd som finns idag i kommunen. I 

analysen har vi därför tagit hjälp av fenomenologisk vetenskapsfilosofi för att beskriva vad 

som kommer fram i intervjuerna, kunna fokusera på livsvärld och erfarenheter, lägga egna 

förkunskaper åt sidan och hitta essentiella meningar i intervjupersonens beskrivande. Fokus 

ligger mer på beskrivande än tolkande och analyserande (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.3.2 Hermeneutik 

För att förstå innebörden i vad som kommit fram i det insamlade materialet har vi också 

använt oss av hermeneutisk vetenskapsfilosofi. Hermeneutiken som analysverktyg bygger på 

att studera och tolka texter, syftet är att hitta en gemensam och giltig förståelse för texten. 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.3.3 Systemteori 

Vi har också valt att analysera materialet ur ett systemteoretiskt perspektiv (Payne, 2008). Vi 

har studerat och analyserat det insamlade materialet utifrån de olika stödsystem som finns 

kring en kvinna med lindrig utvecklingsstörning före, under och efter en graviditet. 

Systemteoretiska perspektivet lyser genom hela arbetet och diskuteras mer djupgående i de 

olika delanalyserna.  

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

4.4.1 Validitet/Reliabilitet 

Den fiktiva fallbeskrivningen användes då vi ville ha en hög reliabilitet i den insamlande 

informationen. Hög reliabilitet innebär att man ska få samma resultat vid upprepade 

mätningar och oberoende av vem som gör dem, det vill säga noggrannheten i mätningen 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Att kunna utgå från ett specifikt fallexempel då vi 

intervjuar ger de yrkesverksamma exakt samma information och vi riskerar inte att omedvetet 

utelämna någon del av informationen till någon eller få svar på lite olika vinklade 

fallbeskrivningar. Att skicka ut fallbeskrivningarna till intervjupersonerna i förväg gav oss 

chans till högre grad av genomtänkta svar. När vi i lägre grad riskerar att få ogenomtänkta och 

framstressade svar tänker vi oss att vi även får en högre validitet. Hög validitet innebär att 
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man i studien verkligen mäter det som man avser att mäta. Forskarnas skicklighet och 

trovärdighet, på vilket sätt de kontrollerar, använder sig av teorier och ifrågasätter det 

insamlade materialet har stor inverkan på validiteten (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005) 

Som i vårt fall när vi har gjort en mindre studie med ett fåtal informanter blir det därför viktigt 

att de får möjligheten och även har förmågan att uttrycka sina upplevelser för att ge 

informationsrika berättelser. Vi är dock medvetna om att validiteten i vår studie kan anses vag 

då det till exempel finns en sannolikhet att våra intervjupersoner kan vinkla sina svar för att 

det ska se bra ut för verksamheterna. För att våra frågor inte skulle kunna misstolkas 

utformade vi okomplicerade, enkla och korta frågor och försökte därigenom öka på 

validiteten. Med hjälp av denna metod tänkte vi oss få den informationen vi behövde för att 

kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

4.4.2 Generaliserbarhet 

I och med att vi gör en kvalitativ studie och undersöker hur det är i en särskild kommun 

kommer resultaten inte att kunna generaliseras (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Det 

innebär att det blir svårt att visa på hur stödet ser ut i Sverige, vi får istället begränsa oss till 

kunskapen om hur det faktiskt ser ut i denna kommun. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Alla undersökningsdeltagare har informerats om syftet med studien och vilken del de har i det 

hela. De har också informerats om att intervjun är helt frivillig och att de kan avbryta när som 

helst (Vetenskapsrådet, 1990). Ingenting har gjorts utan samtycke från 

undersökningsdeltagaren. Alla intervjuer har spelats in med samtycke från intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna har också informerats om vår tystnadsplikt och att obehöriga inte kommer 

att kunna ta del av deras personuppgifter. Intervjupersonerna har gett samtycke till att namnet 

på kommunen och deras verksamheter publiceras men att intervjupersonernas namn 

avidentifieras. Vi har därför valt att använda oss av ”påhittade” namn på dessa personer. 

 

5. Resultat/Analys 

För att få en bild över hur informationen och stödet ser ut i Bollnäs kommun har vi valt att 

intervjua fyra olika verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen. Vi har 

valt att först presentera verksamheterna vi intervjuat för att sedan presentera resultatet vi fått. 

Resultatet är indelat i information/förberedelser inför graviditet, information/förberedelser 
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under graviditet och sist presenterar vi stödet efter graviditeten. Analysen har vi delat upp i tre 

delanalyser, före, under och efter graviditet. 

 

Särskolegymnasiet 

Först av allt träffade vi två lärare som arbetar inom det nationella Omvårdnadsprogrammet på 

särskolegymnasiet Höghammarskolan i Bollnäs. Anita undervisar i barnkunskap och Gunilla i 

vård och omsorg. I Bollnäs finns särskolegymnasiet på två olika ställen beroende på graden av 

utvecklingsstörning. Dels finns de nationella programmen för personer med lindrig 

utvecklingsstörning och dessutom finns träningsskola och verksamhetsträning för personer 

med måttlig till grav utvecklingsstörning. 

 

Barn och familjehälsan 

Barn och familjehälsan i Bollnäs är den grupp som barnmorskorna vänder sig till när de 

kommer i kontakt med en gravid kvinna med lindrig utvecklingsstörning. Anledningen till det 

är att Barn och familjehälsan sitter inne med specialistkunskap inom detta, vilket 

Barnmorskemottagningen inte gör. På Barn och familjehälsan intervjuade vi Eva, en kvinna 

som arbetat länge med föräldrar som av olika anledningar behöver stöd i sitt föräldraskap. 

Barn och familjehälsan är en psykosocial verksamhet dit gravida och föräldrar med eller utan 

sina barn, 0-12 år, får komma. De arbetar i tvärprofessionella team med socionomer, 

sjuksköterskor och en psykolog.  De hör till primärvården och är steget mellan bassjukvården 

(BVC, MVC) och specialistsjukvården (Barn och ungdomspsykiatri). Eva är en av 

sjuksköterskorna i verksamheten och har arbetet åt Barn och familjehälsan sedan 

verksamheten startade för 3,5 år sedan. Vem som helst är dock välkomna att söka sig till 

verksamheten när de känner att de behöver någon form av stöd under graviditeten eller när 

barnet är fött. 

 

Socialtjänsten 

Vår tredje kontakt var två socialsekreterare som arbetar inom Barn och familjeenheten på 

Socialtjänsten i Bollnäs, Annelie och Sara. De har bra kunskap i det stöd de ger till familjer 

där den egna föräldraförmågan inte räcker till. Barn och familjeenheten är en del av Individ 

och familjeomsorgen i Bollnäs som arbetar med att ge olika former av stöd till barn och unga. 

Barn och familjeenheten arbetar med stödjande insatser i familjer med barn och ungdomar, 0-

20 år. 



 

24 

 

HVB-hemmet 

Murars Gård är ett privatägt HVB-hem utanför Bollnäs som vänder sig till familjer och barn. 

De erbjuder vård och behandling till föräldrar/familjer med barn i åldrarna 0-16 år samt 

gravida flickor/kvinnor. De som kommer till Murars Gård befinner sig i psykosocialt utsatta 

situationer och har svårigheter att på egen hand få till stånd en fungerande vardag för sig själv 

och/eller sina barn. Murars Gård erbjuder professionellt mänskligt bistånd till utsatta 

hjälpsökande föräldrar och barn. Den vanligaste orsaken till att man kommer i kontakt med 

Murars Gård är Socialtjänstens oro för förälderns omsorgsförmåga gällande sina barn. 

Verksamheten vänder sig även till flykting-, asyl-, och invandrarproblematik, 

relationsproblematik, “jag-svaga”, incest/sexuella övergrepp, övergreppsproblematik samt 

skyddat boende/hedersrelaterad problematik. Verksamheten arbetar med insatser enligt SoL, 

LVU och LVM. De arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och tar emot placeringar ifrån hela 

landet. Det finns en leg. psykolog, leg. barnpsykolog, leg. läkare/psykiatriker, specialiserad 

barn- och ungdomspsykiatrier samt distriktssköterska knuten till verksamheten. Vistelsen på 

Murars Gård är frivillig och de arbetar efter den enskildas egen vilja som förutsättning till 

förändring. 

 

5.1 Information/förberedelser - före graviditet 

Särskolegymnasiet 

De båda lärarna på Höghammarskolan, Anita och Gunilla, berättar att det är ganska ovanligt 

att elever på de nationella programmen blir gravida även om fallbeskrivningen i högsta grad 

skulle kunna vara sann. De har båda två bara varit med om ett par stycken gravida 

särskoleelever under deras tid som lärare. Vanligast är att de hör av nuvarande elever att äldre 

elever som gått ut gymnasiet skaffat barn, men eleverna verkar väl medvetna om att det är få 

som klarar av att ta hand om dem helt  på egen hand. När eleverna diskuterar tidigare elevers 

graviditeter är det inte några positiva och uppmuntrande diskussioner utan de säger ofta att 

”de blir ändå bara av med ungen”. Lärarna Anita och Gunilla förklarar att för många av deras 

elever verkar det inte vara barnen i sig som är viktigast i livet utan allra viktigast är att ha en 

pojkvän och gärna en ring på fingret som visar att de är upptagna. Det är det som verkar ge 

eleverna hög status. 

 

Lärarna Anita och Gunilla tror att just deras elever på Omvårdnadsprogrammet blir lite bättre 

förberedda på livet med barn än andra särskoleelever eftersom de läser två inriktningar, både 
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mot barn och äldre. De beskriver deras elever på Omvårdnadsprogrammet som starka, och 

enligt deras uppfattning är det vanligare att de ”svagare” eleverna blir gravida. Lärarna Anita 

och Gunilla fortsätter att berätta att det inte finns något i kursplanerna gällande just 

särskoleelever som innefattar utbildning i föräldraskap eller liknande. Just i 

Omvårdnadsprogrammet finns det dock ett ämne som heter barnkunskap. Det är inget särskilt 

för särskoleelever utan ingår för alla elever som går Omvårdnadsprogrammet. Läraren Anita 

förklarar att det inte ens finns en sådan kurs att välja till för de elever som vill lära sig och 

veta mer. För att införa bättre utbildning inom föräldraskap konstateras under intervjun att 

detta måste ändras politiskt på en högre nivå då det finns mycket lite utrymme för skolan att 

bedriva en sådan undervisning utöver ordinarie lektioner. Lärarna Anita och Gunilla är 

överens om att föräldraskap borde läggas in som en kurs i alla program. De påpekar dock att 

man ändå pratar med eleverna om sex och samlevnad och barn och föräldraskap, då eleverna 

har mycket tankar och funderingar kring detta. Sådant brukar tas upp i ett ämne som heter 

"människan", där det tas upp lite av varje om människokroppen och relationer. Dock är det 

bara deras egna elever på Omvårdnadsprogrammet som har det ämnet. 

Varken Anita eller Gunilla brukar uppmuntra eleverna i diskussionerna om att skaffa barn och 

ingen av dem tycker att det är positivt att skaffa barn under gymnasiet. De är noga med att 

försöka få eleverna att förstå att det är svårt med barn och att man även kan låna barn, man 

måste inte skaffa egna. När de berättar om barn inför eleverna försöker de hålla 

undervisningen ganska strikt och de försöker inte på något vis glorifiera livet som föräldrar. 

Läraren Gunilla förklarar det så här: 

“Men hela tiden i mitt ämne är det ju inget jag framhåller att de ska skaffa barn... Jag 

försöker ju hellre i så fall att de inte gör det. Jag undervisar ju i det...[...] Men sen tror jag att 

nästan alla ser en framtid i att en dag ha familj med barn. Det tror jag. Men inte den här 

längtan att ha barn just nu.” (Läraren Gunilla) 

Ibland brukar det komma gamla elever och föreläsa om föräldraskap, men det är inget som är 

specifikt just för särskoleelever, det har nog de flesta program berättar läraren Gunilla. Detta 

brukar vara väldigt bra då eleverna gärna lyssnar på andra i deras situation som har egen 

erfarenhet. Hon ger ett exempel på hur gamla elever från skolan kommit och berättat om deras 

erfarenhet om att bli förälder: 
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“Vi hade en elev vi också när jag jobbade på omvårdnad, någon som kom och pratade med 

eleverna, det var en elev som hade gått på handelsprogrammet tror jag som bodde här i stan 

som hade fått barn...[...]och hon kom och berättade för våra elever att det inte alls var nått 

vidare att bli ensamstående mamma och hur svårt det var och när barnet var sjuk och hon 

pratade liksom utifrån den synvinkeln hon om hur jobbigt det var och hon rekommenderade ju 

dom inte att skaffa barn och sånt här.” (Läraren Gunilla) 

Lärarna Gunilla och Anita är väl medvetna om skolans bristande undervisning i föräldraskap 

men förklarar att några som däremot kan vara till stor hjälp i det förebyggande arbetet 

gällande graviditeter är ungdomsmottagningen, som alltid brukar träffa förstaårseleverna. De 

är dock osäkra på hur mycket ungdomsmottagningen pratar med eleverna om barn och 

föräldraskap när eleverna fortfarande är så unga. Ungdomsmottagningen är duktig på att fånga 

upp eleverna och se till att de får ett passande preventivmedel vilket är mycket viktigt då 

särskoleeleverna ofta går till ungdomsmottagningen. Det är också ett av de första ställena som 

skolan visar de nyinflyttade ungdomarna till, eftersom nästan alla särskoleelever hamnar där 

någon gång under gymnasietiden. När vi ställer frågan om detta inte är någonting som lärare 

tar upp, berättar de båda lärarna Gunilla och Anita att de upplever att det är svårt att gå för 

nära elevernas privata liv, det är så mycket dom måste ta tag i ändå gällande allting som 

händer på skolan. 

 

Lärarna Gunilla och Anita vill poängtera att det viktigaste stödet de kan ge på skolan gällande 

graviditet och föräldraskap till ungdomar med lindrig utvecklingsstörning är undervisningen 

de har inom sitt program om barnkunskap och undervisningen om människan. Att finnas där 

och svara på frågor som uppstår är viktigt, men att mer undervisning skulle behövas är de 

båda överens om. En annan viktig del i stödet från skolan är samtalsstöd hos kuratorn, som 

brukar ta vidare kontakter då stödet behöver förstärkas. Skolan har också nära kontakt med 

kuratorer som tar emot många av särskolans elever och de upplever att det samarbetet 

fungerar bra. Särskilt nära kontakt har skolan med just ungdomsmottagningen, eftersom att 

det är så många av särskoleeleverna som går dit. Skolan hjälper också de elever som själva 

inte vill ta kontakt med Ungdomsmottagningen att ordna en tid, det är därför viktigt att 

samarbetet fungerar bra. 

 

Läraren Gunilla berättar slutligen om att hon för några år sedan fick åka ner till Uppsala på en 

utbildning angående så kallade Realcare babys tillsammans med några andra från 
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socialtjänsten och familjecentrum. Syftet var att de skulle utbildas i hur dessa dockor fungerar 

och hur de ska skötas om. Läraren Gunilla berättar att de efter utbildningen köpte med två 

dockor till Bollnäs i syfte att de skulle användas förebyggande och förberedande inför 

graviditet. En docka tog barn och familjehälsan, som också har varit på särskolan och visat 

upp dockorna för eleverna. Läraren Gunilla berättar fortsättningsvis att hon hade önskat att de 

fått ha dockorna till undervisningen i skolan och hon tror att det hade varit väldigt nyttigt för 

eleverna att få låna dockorna på dagtid åtminstone under en vecka. Problemet är att någon i så 

fall också måste ha den på natten, och eftersom deras elever bor på elevhem med andra 

ungdomar och boendepersonal är hon inte helt säker på att de får ta hem sådana dockor. 

Läraren Gunilla upplevde dessutom att det var väldigt krångligt att få låna någon av de två 

dockorna, det var så många procedurer runt utlåningen och allting skulle skötas på ett speciellt 

sätt. Hon berättar också att ingen frågat skolan om de skulle vilja låna dockorna vilket hon 

tycker är synd och lite slöseri på resurser när inköpet av dockorna ändå skulle fylla just det 

syftet. Läraren Gunilla tror att det skulle bli så mycket enklare att prata med eleverna om 

graviditeter och föräldraskap utifrån något konkret. Kommer ungdomarna till 

ungdomsmottagningen däremot tror hon att det är enklare att få insatsen med Realcare babys. 

Ungdomsmottagningen har ju mer öppna samtal om sex och graviditeter och om ämnet skulle 

diskuteras eller om ungdomarna uppsöker ungdomsmottagningen i syfte att de vill bli gravida 

är läraren Gunilla säker på att de skulle få låna en docka. Det är ju så det ska fungera. 

 

Barn och familjehälsan 

Sjuksköterskan Eva berättar att de inte har något ansvar för att informera eller ge utbildning i 

föräldraskap till personer med lindrig utvecklingsstörning innan de blivit gravida. Hon 

förklarar det så här: 

"Det hör inte till våra uppgifter att åka ut på till exempel särskolorna och informera om 

föräldraskap, inte heller preventivmedel eller likande. De vi har kontakt med är antingen 

gravida eller så har de redan fått barn." (Sjuksköterskan Eva) 

 

Socialtjänsten 

Socialsekreterarna Annelie och Sara berättar att Öppenvården, som är en del av 

Socialtjänstens behandlingsenheter, använder sig av Realcare babys som ett redskap för 

kvinnor som funderar på att skaffa barn eller redan är gravida i tidigt skede. 

Socialsekreteraren Sara tror att dockorna används mest på Höghammarskolan, inom 
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Öppenvården och på Barn och familjehälsan och hon tror att de används flitigt, särskilt när 

unga människor som varit inkopplade med Socialtjänsten ska bli föräldrar och när de redan 

sedan tidigare har en insats från Öppenvården. Socialsekreterarna Annelie menar dock att 

detta inte något de direkt arbetar med. Så här beskriver hon det: 

"Vi arbetar som sagt framförallt med insatser till de som redan är föräldrar, de här med 

förberedande insatser innan någon hunnit blivit gravid är inget vi har med att göra här på 

Barn och ungdomsenheten i alla fall." (Socialsekreteraren Annelie) 

De berättar att det tidigare fanns en samverkansgrupp i Bollnäs som skapats i syfte att leda 

föräldrautbildningar, men intresset för detta var svalt och verksamheten har tills vidare lagts 

på is. 

 

HVB-hemmet 

Det finns inga specifika informations- och stödinsatser till personer med lindrig 

utvecklingsstörning på Murars Gård. Så här förklarar behandlingsassistenten Lisa det: 

 

"Nej det har vi dessvärre inte. Vi vänder oss främst till personer som redan fått barn och kan 

även ta emot gravida kvinnor. Men information innan graviditet är ingenting vi håller på 

med." (Behandlingsassistenten Lisa) 

 

5.2 Delanalys - före graviditet 

Det framgår ur intervjun med Höghammarskolan att det i dagsläget inte ligger någon 

obligatorisk kurs med utbildning i barn och föräldraskap i kursplanen för gymnasiesärskolan. 

Sex och samlevnad ingår dock som en liten del av ämnet NO. Våra intervjupersoner hade 

dock en önskan om att det skulle ges mer information kring detta i ämnet men såg detta som 

något som måste komma från en högre politisk nivå och är inget som de som lärare kan råda 

över. Den bristfälliga undervisningen gällande föräldraskap styrks av Bager (2005) som också 

anser att samhället förbereder människor med utvecklingsstörning mycket dåligt för framtida 

föräldraskap. Han uttrycker att det ligger på samhällets ansvar att upplysa, informera och 

undervisa och att det är viktigt att införa utbildning i föräldraskap i egna program i särskolan 

då det är svårt för denna målgrupp att visualisera innebörden av sitt livs viktigaste uppdrag 

(Bager, 2005). Man kan spekulera i varför detta aldrig införts i skolorna. Kanske det tidigare 

har saknats kunskap och bra arbetsmetoder för att informera och arbeta förebyggande och 
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förberedande, men numera verkar det ändå finnas både bra kunskap och bra hjälpmedel till 

detta syfte. Kan det också bero på att personer med utvecklingsstörning har lite svårare än 

andra att tillgodose sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt, då dessa dels har som 

Hindberg (2003) beskriver det, nedsättningar i den adaptiva funktionsförmågan och därmed 

kan ha svårt med utbildningsrelaterad information. Kan det finnas möjlighet för samhället att 

samordna sina resurser på ett mer tids- och resurseffektivt sätt i ett preventivt syfte, istället för 

att så mycket arbete ska gå åt till att försöka lösa problemen i efterhand. 

 

Det insamlade datamaterialet visar också att lärarna på Höghammarskolan inte brukar 

uppmuntra elever till att skaffa barn men att de ofta pratar kring sådana frågeställningar då 

många elever är nyfikna. Likt det Areschoug (2012) förespråkar försöker de få ungdomarna 

att förstå att de kanske inte behöver skaffa egna barn och att detta inte behöver vara meningen 

med livet. Hon pekar på vikten av att sätta föräldrars egna behov och önskemål åt sidan 

gällande detta och förespråkar barnets bästa i alla lägen. Framför allt menar hon att det är 

viktigt att stödja människor med lindrig utvecklingsstörning gällande beslut om att skaffa 

barn, då de själva kan ha svårt att förstå den egentliga innebörden av föräldraskapet 

(Areschoug, 2012). Att kunna rådgöra tillsammans med sitt närmsta personliga nätverk om 

sina personliga lämpligheter att skaffa barn eller inte anser såg även lärarna som en styrka. 

Ibland kan detta även göras i samråd med sitt professionella nätverk. Detta kan då i 

systemteoretiskt perspektiv ses som att barnet utgör huvudsystemet och att mamman då bildar 

subsystemet runt huvudsystemet och som då i sin tur påverkas av hennes omgivande system i 

sitt beslutfattande om att bli förälder (Payne, 2008). Subsystem som skulle kunna påverka 

kvinnan skulle förutom släkt och vänner kunna vara samhälleliga instanser. 

 

De lärare som vi har intervjuat var noga med att påtala de oändliga individuella skillnader 

som finns bland personer med lindrig utvecklingsstörning, precis som hos alla människor. De 

menade att det finns risker med att se det medicinska problemet och inte den individuella 

kvinnan och att myter och fördomar  inte får råda över aktuell forskning och vetskap om dessa 

kvinnor. Rapporter som Socialstyrelsen (2005) granskat styrker de individuella skillnaderna 

och det framkommer att den viktigaste egenskapen för att kunna lyckas i ett föräldraskap är en 

relativ god självkänsla. Förmågan att ta emot stödinsatser som erbjuds och vara öppen för 

samarbete är viktiga punkter i ett gott föräldraskap (Socialstyrelsen, 2005). Att svårigheterna 

ser olika ut och att det är viktigt att få hjälp att utreda sin individuella kompetens är något som 

även lärarna styrkte i intervjun, de menade att många kommer att klara av ett föräldraskap 
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bara de får och kan ta emot rätt sorts stöd ifrån sin omgivning. Samarbetet med omgivande 

nätverk är alltså av stor betydelse för att kompensera ett otillräckligt framtida föräldraskap. 

Kvinnan måste vara mottaglig för ett inflöde av stödinsatser från omgivningen och tillgodose 

sig informationen som sker i genomflödet (Payne, 2008). Produkten i det blir ett utflöde som i 

bästa fall innebär ett förändrat beteende hos kvinnan som kan minska bristerna i det framtida 

föräldraskapet. Ibland kan svårigheterna dock vara mer omfattande och lärarna på 

Höghammarskolan hävdade vikten av nätverkets stöd även i att kunna avstå från barn, 

alternativt att vänta och försöka skaffa sig mer kunskap. Areschoug (2012) hårddrar och 

menar att man inte längre kan tvinga en människa till abort men att det inte är något fel med 

att förespråka abort eller preventivmedel. Hon menar att kvinnor med utvecklingsstörning bör 

få hjälp med att förverkliga sitt egna liv och förstå att livet handlar om mycket mer än om att 

skaffa barn, även om det också finns många kvinnor som med stöd kan vara förälder 

(Areschoug, 2012). 

 

Från det insamlade datamaterialet framkom även att lärarna tyckte att en viktig verksamhet 

som arbetar förebyggande och förberedande mot graviditeter med just ungdomar är 

ungdomsmottagningen. Med tanke på att ungdomsmottagningen tycks ses som en så pass 

viktig resurs gällande förebyggande och förberedande arbete med graviditeter kan det kanske 

vara viktigt att komma ihåg att ungdomsmottagningen har hand om många ungdomar och inte 

är specialiserade på just ungdomar med utvecklingsstörning. Av Skolverkets undersökning att 

döma verkar det alltså inte heller hos ungdomsmottagningen finnas någon utarbetad 

arbetsplan mot ogenomtänkta graviditeter och föräldraskap (Socialstyrelsen, 2008). 

 

5.3 Förberedelser/stöd - under graviditet 

Särskolegymnasiet 

Lärarna Gunilla och Anita på Höghammarskolan berättar att det inte är ofta deras elever blir 

gravida men att de stöttar dem på skolan om så är fallet. Läraren Anita berömmer deras 

kurator i arbetet: 

 

"Hon är verkligen jätteduktig med eleverna, hon kan ju ha samtalsstöd med dessa elever om 

de så vill de. Hon kan ju också hjälpa dem i kontakten om de vill träffa till exempel 

Socialtjänsten." (Läraren Anita) 
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Barn och familjehälsan 

Sjuksköterskan Eva på Barn och familjehälsan berättar att personer med lindrig 

utvecklingsstörning är en grupp som de ger stöd åt under graviditeten. Hon förtydligar också 

att vem som helst får söka sig till verksamheten när de antingen behöver stöd under 

graviditeten eller när barnet är fött. Hon förklarar detta närmare så här: 

 

”Vi jobbar på uppdrag av blivande föräldrar. Inte åt någon annan. Man kommer hit för att 

man vill ha stöd av olika anledningar. Under en graviditet så kan det handla om oro, rädsla, 

nedstämdhet, depressioner inför att bli mamma.” (Sjuksköterskan Eva) 

Sjuksköterskan Eva uppger att kvinnan i fallbeskrivningen med stor sannolikhet kommer 

direkt från ungdomsmottagningen eller barnmorskemottagningen. Hon förklarar att när ett 

graviditetstest visar positivt ser man till att föräldrarna får träffa en barnmorska för ett 

hälsokontroll så snart som möjligt. Om barnmorskan då uppfattar något som hon känner oro 

för, till exempel att mamman har en lindrig utvecklingsstörning, motiveras den blivande 

mamman till att komma och träffa Barn och familjehälsan. Nedan beskriver sjuksköterskan 

Eva hur ett första samtal brukar se ut: 

”Jag försöker liksom utforska efter att vi fått kontakt, hur hon ser på graviditeten, alltså 

försöka bekräfta hennes glädje, hon kanske är jätteglad att hon ska bli mamma. Sen utifrån 

det försöker jag utforska hur hon ser på det här med att få barn, hur hon tänker på framtiden, 

vad hon vet om barn, om något är lätt med barn, om något är svårt med barn, om hon är 

orolig för något, utforskande samtal för att se var hon befinner sig.” (Sjuksköterskan Eva) 

Att de blivande mammorna har gått på Höghammarskolan menar sjuksköterskan Eva är ett 

nyckelord de använder sig av på Barn och familjehälsan, för mammorna berättar sällan själva 

att de har en lindrig utvecklingsstörning. När hon frågar de blivande mammorna vad de har 

för funktionsnedsättning i och med att de går på Höghammarskolan säger de oftast att de har 

läs- och skrivsvårigheter. Sjuksköterskan Eva frågar då vilka svårigheter de själva tror att läs- 

och skrivsvårigheterna kan ge i föräldraskapet. Knepet är alltså att försöka få kvinnan att själv 

se sina svårigheter med att bli förälder utifrån den lindriga utvecklingsstörningen. En stor del 

av stödet de ger på Barn och familjehälsan handlar just om att samtala kring förlossning och 

föräldraskap. Sjuksköterskan Eva berättar också att det är mycket viktigt att komma i kontakt 

med dessa föräldrar så tidigt som möjligt i graviditeten för att det gagnar barnet bäst. 



 

32 

 

I de allra flesta fall där en kvinna har en lindrig utvecklingsstörning menar sjuksköterskan Eva 

att det är svårt för henne att klara av ett föräldraskap med allt vad det innebär. Hon kan inte 

tvinga någon till något men kan prata, motivera och försöka få mammorna att tänka själva och 

komma fram till ett eget beslut. Så här förklarar hon det: 

 

”Om jag skulle säga vad jag tycker och tänker, då får jag motstånd och då blir vår kontakt 

bruten, man får inte möta motstånd. Jag försöker istället att få dem att tänka själva.” 

(Sjuksköterskan Eva) 

 

Sjuksköterskan Eva berättar också att som i vårt fiktiva fall när det varit mycket alkohol 

inblandat är detta också något hon pratar mycket med kvinnan om. Hon frågar om kvinnan vet 

vad det innebär för ett foster om man druckit alkohol under graviditeten och försöker ge 

henne insikt i problematiken med detta. Hon förklarar att detta hela tiden sker med en 

bakomliggande tanke att kvinnan själv ska förstå varför ett föräldraskap kan bli svårt att klara 

av på egen hand. Om det är så att hon väljer att behålla barnet, förklarar sjuksköterskan Eva 

att de såklart stöttar henne även i det. Då arbetar de för att koppla in ett professionellt team 

som kan komma in när barnet är fött. Hon menar att stödet då handlar mycket om att skapa 

kontakter och samverkansträffar. Hon berättar vidare om hur de arbetar nätverkskapande och 

bjuder in till nätverksträffar. Hon berättar att de i detta fall säkert skulle bjuda in kvinnans 

mamma och se hur stödet ser ut idag, se var kvinnan bor och hur hon har det i dagsläget för 

övrigt. Hon förklarar hur viktigt det är att försöka få dem att förstå att de behöver ta emot 

hjälp när de har som de själva beskriver det ”läs- och skrivsvårigheter”. Ofta möter de mycket 

motstånd kring detta. Hon försöker alltid förklara för dem att ett föräldraskap innebär att man 

blir vuxen och att vara vuxen innebär att man kan ta emot hjälp, allra helst för bebisens skull. 

 

Sjuksköterskan Eva beskriver att Realcare babyn är en typisk stödinsats de skulle ge till 

kvinnan i fallbeskrivningen. Under graviditeten kan de blivande mammorna få prova på vad 

ett föräldraskap innebär med hjälp av dessa dockor. Hon berättar att många blir förtjusta i 

dockan och tycker att den är gullig och att hon då brukar fråga kvinnorna om de kan tänka sig 

att låna hem den ett par dagar och prova på hur det är att ha ett litet barn. Sjuksköterskan Eva 

upplever att de flesta är positiva till att ta hem dockan men att det också finns de som inte vill. 

När de har haft dockan ett par dagar är de många som redan då förstår att småbarn som 

skriker inte är något för dem, medan några tycker att provperioden har fungerat bra. Hon 

berättar också att man via datorn kan se hur det har gått med omvårdnaden av dockan och att 
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det öppnar upp för samtal om hur det har gått och vad som har varit lätt respektive svårt med 

att sköta om dockan. Hon uppger även att de pratar om skillnaden mellan att kvinnan nu kan 

lämna ifrån sig dockan eller stänga av den i jämförelse med riktiga barn. Sjuksköterskan Eva 

berättar att det går att se om dockan har ruskats om, om den fått mat och om den fått tröst och 

blöjbyten som den ska. Meningen är alltså att den så likt en ”vanlig bebis” som möjligt skriker 

och har olika behov. Eva uppfattar att många i och med dockan faktiskt får känna på det mer 

”vardagliga” arbetet med ett barn då många blivande föräldrar har svårt att sätta sig in i hur 

det verkligen är att ha barn. 

 

Slutligen uppger sjuksköterskan Eva att föräldraförmåga är något de ser till i arbetet med 

kvinnorna. De försöker se var det brister, till exempel om man misskött Realcare babyn. Då 

ser man om kvinnan har förmåga att förstå att barnet har ett behov när den skriker, om 

kvinnan kan tolka barnets signaler, rapa barnet, byta blöjor och är varsam med barnet. 

Sjuksköterskan Eva berättar att i de fall kvinnan väljer att behålla barnet och Eva anser att hon 

kommer behöva hjälp, gör man redan då en orosanmälan till Socialtjänsten. Hon förklarar 

också att det även handlar om i vilken mån kvinnan klarar av att sköta om sig själv, om hon 

klarar av att sköta sin hygien, om hon kommer på besöken, om hon dricker alkohol etcetera. 

 

Socialtjänsten 

Socialsekreterarna Annelie och Sara uppger att det ibland kommer in orosanmälningar från 

omgivningen till Socialtjänsten redan under en kvinnas graviditet. Ibland ansöker också 

kvinnan själv om hjälp av Socialtjänsten. Ofta har MVC eller BVC gjort en anmälan om oro 

för barnet i ett tidigt skede och det skulle de nog gjort om man tänker på fallbeskrivningen, 

berättar socialsekreteraren Sara. Hon fortsätter förklara att en orosanmälan kan handla om 

olika delar, dels är det en kvinna med en lindrig utvecklingsstörning som bidrar till en oro 

kring huruvida hon har förmågan att vara förälder. Dels, som i fallbeskrivningen, är detta en 

kvinna som gillar att festa och då kan oron handla om huruvida hon festar under graviditeten 

och om hon förstår att hon ska hålla upp med festandet under tiden hon är gravid. 

Socialsekreterarna Sara och Annelie berättar också att om kvinnan själv ansökt om stöd eller 

på annat sätt givit sitt samtycke kan man starta en utredning gällande föräldraförmåga på 

mamman redan innan barnet är fött. Socialsekreteraren Annelie berättar om Murars Gård som 

en eventuell stödinsats: 

 

"Hon kan ju få komma till Murars Gård kanske under graviditeten om det är 
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föräldraförmågan det handlar om. Men det är liksom inget vi beviljar hur som helst då 

behöver det finnas ett väldigt stort stödbehov." (Socialsekreteraren Annelie) 

 

HVB-hemmet 

Behandlingsassistenten Lisa uppger att det är relativt vanligt att kvinnor med lindrig 

utvecklingsstörning kommer till dem och att det är något de återkommande arbetar med. Hon 

uppger dock att det inte alls är lika vanligt att det kommer gravida kvinnor till Murars Gård 

som att det kommer föräldrar med barn. Så här förklarar hon dock att det inte är något 

problem att ta emot dessa kvinnor: 

 

"Vi kan ta emot gravida kvinnor också, på beställning av Socialtjänsten. Men det är sällan vi 

är med om det. Men kommer det en gravid kvinna med en utvecklingsstörning hit är vi 

självklart med och stöttar henne i den blivande mammarollen." (Behandlingsassistenten Lisa) 

 

5.4 Delanalys - under graviditet 

Det framkommer i alla intervjuer att stödet under graviditet inte tycks vara helt 

oproblematiskt. Det handlar först och främst om att dessa personer ska vilja ha stöd. Detta är 

något som sjuksköterskan Eva talade mycket om under intervjun och menade att det är svårt 

för många personer med lindrig utvecklingsstörning att föreställa sig hur det kommer att vara 

när barnet är fött, smycket av stödet handlar därmed om att samtala kring de svårigheter ett 

föräldraskap kan innebära. Något som kanske kan ses som intresseväckande i det hela är, så 

som sjuksköterskan Eva beskrev det, att många personer med utvecklingsstörning ser på sin 

funktionsnedsättning som att de bara har ”läs- och skrivsvårigheter”. Hon menade att det 

därför inte är ofta dessa föräldrar är medvetna om att det kommer att bli svårt för dem att bli 

förälder och att det inte blir helt enkelt att förklara varför man inte på det känslomässiga 

planet kan ta hand om ett barn helt på egen hand.  

 

Svårigheterna hos personer med lindrig utvecklingsstörning att se sina begränsningar i 

föräldraskapet styrks även av Hindberg (2003) som menar att det är sällan dessa föräldrar 

självmant berättar om sin utvecklingsstörning. Många ser inte att de kan ha några större 

problem än någon annan att bli förälder och känner sig kränkta då deras föräldraförmåga 

ifrågasätts (Hindberg, 2003). Areschoug (2013) menar också att en viktig del i stödet som 

professionell är att vara med och hjälpa föräldrarna att förstå svårigheterna med att skaffa 
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barn och få dem att förstå att det inte bara är gulligt och mysigt med barn. Vikten av att bli 

medveten om vad sina funktionsnedsättningar verkligen innebär förstår vi från både vår 

empiriska undersökning och utvald forskning ses som en stor och viktig del i det förberedande 

arbetet under graviditet. Kan det vara så att normaliseringsprocessen har en del i även detta? 

Det går att spekulera i om de olika systemen kring dessa personer inte riktigt vågar prata om 

de svårigheter man kan stöta på i och med sin funktionsnedsättning och om detta i så fall är 

något positivt eller negativt för personen i slutändan (Payne, 2008). 

 

Information och stöd under graviditeten kan ses som ytterst viktig för hur det framtida 

föräldraskapet kommer att se ut. Sjuksköterskan Eva framhävde i undersökningen vikten av 

en god relation till individen. Ett problem som framkommer under alla intervjuer är att många 

i målgruppen är lite rädda för myndigheter, de är rädda för att få sitt barn omhändertaget och 

därför inte alltid självmant söker stöd utanför sitt familjesystem. Detta kan vara vad Payne 

(2008) liknar vid ett slutet system. Kvinnan med hennes närmsta nätverk är rädda för vad som 

händer vid en interaktion med systemet utanför och hon blir därför inte mottaglig för hjälpen 

utifrån. När hjälpen inte kan passera in i kvinnans närmsta system är det också svårt att få ett 

förändrat beteende.  

 

Under intervjuerna hävdar alla yrkesverksamma att personer med lindrig utvecklingsstörning 

på ett eller annat sätt kommer att behöva visst stöd i sitt föräldraskap. Resultatet från 

intervjuerna visar att det finns stöd att få under graviditeten, framförallt hos Barn och 

familjehälsan. Denna insats ger däremot inget långvarigt stöd utan mycket av stödet under 

denna tid tycks ändå läggas på individens närmaste nätverk, familj och vänner. Eva på Barn 

och familjehälsan menade att det är enormt viktigt med en god samverkan bland individens 

olika nätverk under graviditeten för att stödet ska bli så bra som möjligt till både föräldern och 

barnet när barnet är fött. Det som då händer enligt den systemteoretiska ansatsen är att 

kvinnans ena omgivande system som består av myndigheter och andra verksamheter bidrar 

till förändring i kvinnans närmaste system som består av kvinnan själv och hennes familj 

(Payne, 2008). Detta nätverk tenderar alltså först att fungera på ett sätt utan inblandning av 

myndigheter och verksamheter och kan förändras först vid en interaktion med dessa. Eva på 

Barn och familjehälsan betonar vikten av en god samverkan mellan dessa olika nätverk och 

system så att förändringen blir positiv för kvinnan och hennes familj. Nätverkskapande är 

även någonting som Olson och Springer (2006) anser vara A-O i stödet till dessa föräldrar. 

Det finns ofta ett stort nätverk med stöd till dessa personer och det är viktigt med en god 
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samverkan för att stödet ska bli så tydligt och professionellt som möjligt. Det är även viktigt 

att se på det familjära nätverket och vad de har för resurser med tanke på stöd till familjen 

(Olson och Springer, 2006). 

 

5.5 Delanalys - Realcare babys  

Det blir tydligt utifrån den empiriska undersökningen att Realcare babyn är något som alla 

intervjupersoner ser som ett bra stöd till blivande föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. 

Detta gäller både före och under graviditeten, dock används den i stort sett bara under 

graviditeten som det ser ut idag. Framförallt handlar stödet via bebissimulatorn idag om att 

förbereda den gravida kvinnan på vad det kommer att innebära att ta hand om ett barn. Det är 

uppenbart under intervjun med sjuksköterskan Eva att hon tycker att babysimulatorn ger ett 

enormt stöd till dessa föräldrar då hon använt den med flertalet personer som upplevt att de 

fått en mycket bättre bild av framförallt de svårigheter ett föräldraskap innebär. Att individer 

kan uppleva en förändrad livsstil med simulatorerna är något som Borr (2009) kan intyga 

utifrån en amerikansk studie med babysimulatorn. Personerna upplevde bland annat stora 

problem med sömnbrist samt att deras umgänge med vänner förändrades, de fick inte duscha 

och äta när de själva ville och övrig familjs vardagsrutiner påverkades också. Han menar även 

att många tog föräldrarollen på allvar och många insåg under den tiden de hade hand om 

simulatorn många av de svårigheter som kommer med att skaffa barn (Borr, 2009). Med tanke 

på hur babysimulatorn på ett realistiskt sätt kan få individer att förstå svårigheterna med ett 

föräldraskap kan det kanske ses som en nackdel att babysimulatorn inte finns med från ett 

tidigare stadium i livet, och redan innan personer med lindrig utvecklingsstörning blir gravida. 

Studien är också ett bra exempel på hur ett konkret verktyg kan påverka individen i det så 

kallade genomflödet och bidra till en förståelse för innebörden i ett föräldraskap (Payne, 

2008). Beroende på hur ungdomarna tog till sig upplevelsen med babysimulatorn blir deras 

inställning till tiden med dockan olika och processen i varje individs genomflöde påverkar 

ungdomarnas inställning till att skaffa barn.  

 

Bager (2005) menar att det är en självklarhet att föräldrautbildning ska in som en del i 

utbildningsplanen på särskolan. I många särskolor i USA är babysimulatorn redan en 

självklarhet efter vad resultatet av så många studier visat (Realityworks, 2014). Även lärarna 

Gunilla och Anita hävdade att det skulle vara bra för deras elever att få använda 

babysimulatorn. Utifrån det insamlade datamaterialet är det inte svårt att se babysimulatorn 
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som en viktigt stödinsats till personer med lindrig utvecklingsstörning. Hindbergs (2003) 

teorier om utvecklingsstörning och deras nedsatta abstraktionsförmåga gör det också 

intressant. Med tanke på vad både empiri och forskning säger skulle det kanske inte ses som 

något negativt om babysimulatorerna skulle ingå som en del i utbildningsplanen för dessa 

elever. Varför detta ännu inte testats i kommunen går att spekulera i. Det framkom ur 

intervjun med socialsekreterarna att det tidigare funnits en samverkansgrupp i Bollnäs kring 

föräldrautbildningar och information om preventivmedel och graviditet, men att den lagts ned 

på grund av bristande intresse. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan man säga att denna 

samverkansgrupp bildade ett eget system av tidigare enskilda yrkesprofessionella som då 

utgjorde egna små subsystem (Payne, 2008). Då dessa tvärprofessionellt arbetande 

yrkesgrupper splittrats upp utgör de numera återigen endast små enskilda subsystem. När de 

inte längre kan hjälpa kvinnan genom samverkan blir stödet till kvinnan inte lika samordnat. 

Detta är ett exempel på Paynes talesätt, att helheten är mer än summan av delarna. 

 

5.6 Stöd - efter graviditet 

Särskolegymnasiet 

Läraren Anita berättar att det är väldigt sällan deras elever går kvar på skolan efter att de har 

fått barn. Så här förklarar hon det: 

"Jag har väldigt dålig erfarenhet av hur vi skulle hjälp ungdomarna. Det är bara ett par 

elever jag kan minnas som blivit gravida, de har tagit uppehåll och sedan kommit tillbaka och 

slutfört studierna." (Läraren Anita) 

Lärarna Anita och Eva berättar också att de tror att det är väldigt vanligt att barn till personer 

med lindrig utvecklingsstörning  blir omhändertagna efter att barnet är fött och att de kanske 

är därför det är så sällan de kommer i kontakt med dessa. 

 

Barn och familjehälsan 

Sjuksköterskan Eva från Barn och familjehälsan berättar också om det stöd som finns att få 

hos dem efter att barnet är fött. Stödet vänder sig till nyblivna föräldrar och allt vad det 

innebär med olika känslor och dess osäkerhet. Hon berättar också att det kan handla om 

svårigheter i samspelet med barnet, svårt att förstå sig på barnet som skriker och att man har 

svårt på olika sätt med maten eller att få vardagen att gå ihop. Hon förklarar att när barnet blir 

äldre så kan det handla om svårigheter i relation, utåtagerande eller oroliga barn. Det är stor 
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variation. Något som sjuksköterskan Eva framförallt menar att är viktigt med deras arbete 

beskriver hon så här: 

 

"Det viktigaste i vårt arbete handlar om att stötta kvinnan i den nyblivna mammarollen, att se 

barnets behov och fokusera på samspelet, stödja och stärka anknytning och samspel mellan 

barn och förälder." (Sjuksköterskan Eva) 

Sjuksköterskan Eva förklarar att innebörden av att stärka samspelet kan handla om att 

bekräfta kvinnans svårigheter och att försöka hjälpa henne att få tillbaka intresset för barnet. 

Hon berättar också hur vissa föräldrar har ångrat sig och vill lämna tillbaka barnet och att det 

då inte är alldeles enkelt. Sjuksköterskan Eva förklarar hur hon använder sig av olika metoder 

för att stärka bandet mellan förälder och barn. Det kan vara spädbarnsmassage, 

föräldragruppverksamhet där de kollar på film eller inspelning av egen film som visar 

förälderns umgänge med barnet. Hon förklarar att hon är utbildad ”MarteMeo-tearapeut” som 

innebär att man tittar på föräldrarnas samspel med barnet och hur barnet utvecklas till följd av 

detta (MarteMeo betyder på latin ”av egen kraft”). Med hjälp av att filma samspelet och sedan 

visa upp detta för föräldrarna kan man på ett konkret sätt diskutera och hjälpa föräldrarna att 

se vad i samspelet som bidrar till en positiv respons och utveckling hos barnet samt att prata 

om det som är svårt för föräldrarna. Så här beskriver sjuksköterskan Eva det: 

"Det kan väcka upp mycket att se sig själv tillsammans med barnet och jag kan säga att det 

varit en framgångsrik metod för mig att arbeta med. Mest handlar det ju om att försöka 

stärka föräldrarollen. Men det här är bara en metod jag använder på vissa, de som är 

svårast. Det är en väldigt tids- och resurskrävande arbetsform." (Sjuksköterskan Eva) 

 

Socialtjänsten 

Att starta en utredning, som alltid utgår från BBIC på barnet när det är fött är fullt möjligt om 

det finns skäl till oro. Så här förklarar socialsekreteraren Annelie det: 

 

”Vi känner ju lite oro utifrån egna erfarenheter att det inte alltid går så bra om man har en 

utvecklingsstörning, men vi kan ju aldrig tränga oss på. Men vill de ha stöd och hjälp är vi 

öppna för att ge dem det. Hjälpsam så. Bara för att det kan finnas en oro bakom. Men mer än 

så kan vi inte göra.” (Socialsekreteraren Annelie) 
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Socialsekreterarna Annelie och Sara förklarar också att det inte finns några speciella insatser 

gällande just kvinnor med lindrig utvecklingsstörning utan att alla går under samma sorts 

insatser, beroende på typ av problematik. Efter att Socialtjänsten mottagit en anmälan eller 

ansökan startar en utredning om vilket behov kvinnan har. Insatserna kan skräddarsys efter 

behov och insatser kan vara familjestöd eller behandling via Öppenvården, 

samspelsbehandling, annan praktisk hjälp eller behandling på Murars Gård. De förklarar 

vidare att kvinnor med lindrig utvecklingsstörning kan ha väldigt olika problematik och att 

stödbehovet därför ser olika ut. Socialtjänsten kan ibland också göra besök på BB för att 

planera framtiden tillsammans med mamman, på hennes begäran. Det kan till exempel handla 

om var hon ska bo med sitt barn och hur vardagen ska fungera rent praktiskt med barnet. 

Socialtjänstens insatser styrs helt av vad mamman själv vill ha för stöd. Så här beskriver 

Annelie det: 

”Det man hela tiden kommer tillbaka till när det gäller stödinsatser är hur motiverad 

mamman är till hjälp, hur hon kan tillgodogöra sig stödet och hur stor skillnad det gör för 

henne [...] Ibland kan man behöva föreslå en omhändertagning av barnet och ibland tycker 

mamman själv att det är en bra lösning.” (Socialsekreteraren Annelie) 

Socialsekreterarna Annelie och Sara berättar också att insatserna enligt lag ska följas upp 

minst var sjätte månad. Om man har öppenvårdsinsatser ska de följas upp oftare och beroende 

på hur det går kan man behöva följa upp ännu oftare. De berättar att Socialtjänsten har kontakt 

med kvinnan även under tiden insatserna pågår och de har även tät kontakt med den 

behandlande verksamheten. När insatserna är slut brukar de komma överens om hur den 

fortsatta kontakten ska se ut i framtiden, allt enligt kvinnans önskemål. Om kvinnan skulle 

avsäga sig hjälpen men Socialtjänsten fortfarande känner oro kan man ta ny kontakt efter två 

månader. När barnet fyllt 13 år går ärendet sedan över från Barn och familjeenheten till 

Ungdomsenheten, förklarar socialsekreteraren Sara. De allra flesta personer med lindrig 

utvecklingsstörning klarar av att vara föräldrar med stöd från sitt eget nätverk. 

Socialsekreteraren Sara beskriver hur de arbetar kring nätverk: 

”Vi kan också kalla till så kallade SIP-möten och nätverksmöten, familjerådslag med 

nätverket. Det är nog det första vi gör. Vad har hon för föräldrar, syskon, mor/farföräldrar 

och vad de kan göra. Det brukar vi börja med när barnet är fött. Innan är det svårt med 

nätverk.” (Socialsekreteraren Sara) 
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Om man ser till fallbeskrivning berättar socialsekreterarna Sara och Annelie att de hade 

kunnat upprätta en nätverkskarta tillsammans med kvinnan där man ser vilket nätverk hon har 

runt sig. Om hon hade tyckt att det var okej och man bedömer att det kan leda någonstans 

hade de sedan försökt samla alla hennes närmaste personer till ett nätverksmöte, kanske 

hennes föräldrar skulle kunna ta hand om bebisen då hon inte orkar eller kanske de kan vara 

ett stöd för henne i hennes föräldraroll. På det sättet kanske familjen kan klara sig själv och 

det blir överflödigt med en insats från Socialtjänsten. Socialsekreteraren Annelie förklarar att 

detta helt och hållet beror på hur nätverket ser ut. 

 

HVB-hemmet 

Utgångspunkten i stödinsatserna på Murars Gård gällande kvinnor och dess barn berättar 

behandlingsassistenten Lisa är observation med uppföljande samtalskontakt/stöd. Hon berättar 

fortsättningsvis att de utbildar sina boende genom individuella samtal med kontaktperson, i 

gruppsammankomster så som social färdighetsträning, föräldrautbildning och fokusgrupper 

där aktuella punkter lyfts fram och diskuteras med de boende. Hon berättar att de boende har 

samtal med sin kontaktperson två gånger i veckan samt vid behov, de ingår i fokusgrupp en 

gång i veckan samt deltar i föräldrautbildning en gång i veckan. Social färdighetsträning ges 

en gång i veckan då det efterfrågas i uppdrag.  

 

Behandlingsassistenten Lisa berättar också att om det krävs att klientens nätverk blir 

inbegripen i behandlingen är även Murars Gård aktiv för att skapa underlag för en 

meningsfull relation för den enskilde till dess närhet. Det kan då handla om att vara behjälplig 

i utformandet av umgänge, relationer med de övriga familjemedlemmarna samt 

relationssamtal. Personalen kan till exempel vara med på umgängessituationer tillsammans 

med vårdnadshavare. Behandlingsassistenten Lisa beskriver  nätverksarbetets positiva effekter 

så här:  

"De som bor på behandlingshemmet är ofta är mycket påverkade av deras uppväxt och därför 

är det mycket viktigt att etablera en samverkansform med övrig familj/närverk. De ser det ofta 

som nödvändigt att inbegripa de som är närstående till den boende i förändringsprocessen." 

(Behandlingsassistenten Lisa) 

Behandlingsassistenten Lisa berättar att de arbetar utifrån ett positivt förändringsarbete där en 

positiv relation mellan individen och behandlare är av högsta betydelse. Utifrån dessa positiva 

relationer menar hon att de genom positiv förstärkning skapar insikt och förändring. Hon 
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uppger att som personal/behandlare handleder man individen i sitt förändringsarbete i relation 

till sitt barn och ser även på hur individen agerar i förhållande till familjesystemet. 

Behandlingsassistenten Lisa förklarar att de arbetar utifrån en värdebärande relation, utifrån 

positiva förstärkningar och identifikationsskapande processer, bekräftelser och vägledning. 

Hon beskriver vidare hur de arbetar efter BBIC och föräldrafunktioner: 

”Verksamheten arbetar och dokumenterar strukturerat utifrån BBIC, samt att vi utgår från 

förälderns förmågor utifrån Kari Killéns sju föräldrafunktioner. Vi arbetar strukturerat 

utifrån bedömningsuppdrag och observationsuppdrag baserade på BBIC och dess 

behovsområden, vilket för oss innebär ett aktivt deltagande och observationsarbete utifrån ett 

vardagsperspektiv under hemlika förhållanden dygnet runt.” (Behandlingsassistenten Lisa) 

Behandlingsassistenten Lisa förklarar att de i observationsarbetet till exempel ser på förmågan 

att möta barnets behov, hur föräldern och barnet förhåller sig till varandra och hur de 

interagerar i relationen. Hon berättar att problematik med detta många gånger har att göra med 

exempelvis känslomässiga svårigheter som är ganska vanliga hos föräldrar med en lindrig 

utvecklingsstörning. 

 

5.7 Delanalys - Efter graviditet 

Utifrån den empiriska undersökningen och intervjun med Socialtjänsten blir det tydligt att det 

finns stöd att få från samhället i ett föräldraskap när man har en lindrig utvecklingsstörning.  

Socialsekreterarna menade dock att dessa personer ofta redan har ett stort nätverk som stöttar 

dem i vardagen och att de allra flesta klarar av ett föräldraskap med stöd av detta. Men om ett 

sådant nätverk saknas kan Socialtjänsten hjälpa till att organisera upp ett sådant i syfte att 

skapa en så bra fungerande vardag för dessa personer som möjligt, och detta är särskilt viktigt 

när man har barn. I den svenska studien från professionella inom barnavården (Olson och 

Springer, 2006) visade det sig att just nätverksskapandet var väldigt viktigt. De kom fram till 

att personer med utvecklingsstörning oftast redan hade både ett personligt och professionellt 

nätverk runt sig och det var viktigt för dem att få reda på vad de kan få för hjälp och av vem. I 

studien upptäcktes även att många föräldrar var rädda för att be om hjälp med de svårigheter 

de finner av rädsla för att svårigheterna är för stora och att barnet därför ska bli 

omhändertaget (Olson och Springer, 2006). Eftersom det ibland saknas nätverk och många 

yrkesprofessionella tycker att det är svårt att närma sig personer med lindrig 

utvecklingsstörning på ett bra sätt av rädsla för att bli avvisade, kan man förstå att det lätt kan 
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uppstå en osäkerhet från båda parter som gör det svårare att få en bra dialog om vad personen 

behöver för stöd. Ibland kanske föräldern inte ens fått någon diagnos utan klarat sig genom 

livet ända till föräldraskapet ställer det där lilla extra kravet som blir för svårt och man då kan 

behöva utredas och få hjälp. Socialsekreteraren Annelie menade under intervjun att de utifrån 

tidigare erfarenheter ibland känner oro för hur det går för en förälder i sitt föräldraskap. I och 

med att de inte utan en orosanmälan eller förälderns egen ansökan får börja en utredning, 

uppfattar man ett dilemma hos socialarbetarna. Så länge det inte finns ett starkt skäl till oro 

kan Socialtjänsten bara ge det stöd föräldern själv vill ha, mer finns inte att göra.  

 

Lindblad (2013) bekräftar att människor med lindrig utvecklingsstörning kan lära sig hur de 

ska vara bra föräldrar och hur de ska hantera barns utvecklingsstadier, men de är ofta i behov 

av ett samordnat stödsystem. Hon påpekar också vikten av att de tar emot det stöd som 

erbjuds (Lindblad, 2013). Man kan undra varför det fortfarande kan vara så svårt för dessa 

kvinnor at ta emot stöd. Kan det vara så att socialtjänsten har missat i sitt uppdrag att upplysa 

samhället i hur de ska arbeta och vilka olika stödinsatser de kan bistå med? Eller är det kanske 

avsaknaden av insyn i denna målgrupps brister, en avsaknad av medvetenhet om innebörden 

av sin utvecklingsstörning då samhället ansett det fult att påtala utvecklingsstörningen då en 

normaliseringsprocess nu pågått under en tid? Kanske det hade varit enklare för kvinnorna att 

acceptera hjälpen om man jobbat med en medvetenhet om innebörden av deras 

funktionsnedsättning. I ett systemperspektiv skulle detta kunna analyseras på olika sätt 

(Payne, 2008). När Socialtjänsten har svårt att nå kvinnan kan det handla om att slutna system 

som kan bero på olika saker. Antingen har kanske kvinnan av rädsla för att Socialtjänsten ska 

påverka hennes liv negativt valt att stänga ute det systemet. Hennes uteslutande kan också 

utifrån denna spekulation även handla om en omedvetenhet om hennes egna behov av hjälp. 

Detta gör att kvinnan omedvetet stänger ute socialtjänsten och därmed går miste om en möjlig 

stödinsats (Payne, 2008).  

 

I en sammanställningen av rapporter Socialstyrelsen (2005) gjort bekräftas vikten av att dessa 

föräldrar tar emot hjälp och att det är nyckeln till att de kan ta hand om sina barn på ett bra 

sätt. Den vanligaste insatsen för föräldrar som inte kan ta hand om sina barn helt själv är 

enligt denna sammanställning hembaserat stöd av både praktisk och pedagogisk form och 

handlar ofta om att omvandla kunskap till färdighet i hemmet. Socialstyrelsen (2005) påvisar 

också studier som tyder på att föräldrar med lindrig utvecklingsstörning ofta uppskattar stödet 

från socialtjänsten så länge man är professionell och syftet är att utveckla deras 



 

43 

 

föräldraförmåga. Men samma studier visar också att dessa föräldrar ibland känner att de är där 

för att motarbeta och ”ta över” vilket kan göra arbetet komplicerat och svårt. Detta kan bero 

på bristen av kunskap från de professionella, att det saknas tillräckligt bra kunskap och 

utbildning i arbetet med föräldrarna. Denna brist bidrar till att föräldrarna kan känna sig 

kränkta av en maktutövning som de professionella använder (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Ser man till det som framkommer ur intervjuerna med Barn och familjehälsan och Murars 

Gård handlar en stor del av stödet till personer med lindrig utvecklingsstörning som har fått 

barn om att stödja och stärka anknytning och samspel mellan förälder och barn. Hindberg 

(2003) diskuterar också anknytning och tar upp hur viktigt det är att kunna se sina barns 

behov framför sina egna. Utan den grundläggande känslomässiga kompetensen hos föräldern 

menar hon att det är omöjligt att få den anknytning till barnet som behövs det första året i 

barnets utveckling (Hindberg, 2003) Intervjupersonerna tycks arbeta med samma 

utgångspunkt, det vill säga BBIC (Barns Behov I Centrum). En systemteoretisk analys runt 

BBIC skulle kunna förklaras med att fokus flyttas från kvinnan till barnet (Payne, 2008). 

Därmed få kvinnan inte huvudrollen i perspektivet utan tillhör då istället det närmsta 

nätverket. Detta gör att mamman, för barnets bästa, numera har skyldighet i att samverka och 

samarbeta med omkringliggande system för att hjälpa barnet på bästa sätt. Detta eftersom 

barnet själv inte kan bestämma över inflödet i sitt egna system och är fullt beroende av sitt 

närmsta system för att få ett positivt inflöde. Detta är något som alla intervjupersoner pratar 

om och som de ser som det viktigaste i det stödjande arbetet efter graviditet.  

 

6. Diskussion/slutsats 

Vårt syfte med detta arbete har varit att, utifrån en fiktiv fallbeskrivning, undersöka vilken 

information och vilket stöd samhället erbjuder ensamlevande kvinnor med lindrig 

utvecklingsstörning före, under och efter en graviditet i Bollnäs kommun. Våra 

forskningsfrågor har varit indelade enligt de tre nedanstående rubrikerna. 

 

6.1 Information/förberedelser - före graviditet 

En viktig slutsats vi har dragit när det gäller den förberedande informationen om graviditeter 

och föräldraskap är att det är mycket mindre sådant än vi tidigare trott. Vi hade förväntat oss 

att skolan skulle ha en stor del i det förberedande arbetet med ungdomarna men det visade sig 

att kursplanen i stort sett saknar undervisning i ämnet hos alla program. Efter genomgång av 
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forskning och den empiriska studien anser vi att det skulle behövas mer utbildning kring 

föräldraskap i gymnasiesärskolan och att det kanske till och med skulle in som en obligatorisk 

kurs i alla program inom gymnasiesärskolan, vilket även Bager (2005) menar. Eventuellt 

skulle Realcare babys kunna införas som ett projekt under en viss tid på alla 

gymnasiesärskoleprogram där dockan då blir en del av undervisningen. Anledningen till att 

dockan ännu inte har införts i skolan verkar vara bristande samverkan mellan skola och Barn 

och familjehälsan, vilket gör att dockan inte utnyttjas till sin fulla potential. Vi ställer oss 

frågan, på vems ansvar ligger det att dockorna som kommunen köpt in för dyra pengar 

verkligen används till sin fulla potential? Vi funderar samtidigt över möjligheten till att 

dockan eventuellt kan få flera olika effekter, kanske den också skulle bidra till ett större 

intresse för barn om den används som ett obligatoriskt inslag i skolan. Faktum är att oavsett 

anledning är uppfattningen hos våra intervjupersoner att det idag är relativt få graviditeter 

inom den här gruppen i Bollnäs kommun 

 

Någonting som skolan däremot arbetar mycket med och som också är en stor och viktig del 

gällande det förberedande arbetet handlar om den egna medvetenheten om ungdomarnas 

funktionsnedsättning. Detta kan förebygga oönskade graviditeter och sannolikheten att de som 

blir föräldrar klarar av ett föräldraskap ökar. När kunskapen om ungdomarnas 

funktionsnedsättning ökar kan det bli lättare för dem att ta emot råd och hjälp i ett 

föräldraskap eller inför en graviditet och detta kan också ses som en form av stöd från 

samhället. Detta ser vi som ett indirekt stöd till dessa personer före graviditet. Vi tror att det är 

enormt viktigt att får bli medveten om vad sin funktionsnedsättning innebär för att själv kunna 

ta beslut, om till exempel ett eventuellt föräldraskap. 

 

Gällande samverkan funderar vi inte bara på vem som bär ansvaret för att Realcare babys 

används, utan också på vem som egentligen bär ansvaret för hela det förberedande arbetet 

gällande föräldraskap? Vi får en uppfattning om att det inte tycks finnas någon arbetsplan i 

kommunen gällande arbetet med föräldraskap hos personer med utvecklingsstörning i 

allmänhet. Kanske att familjen har en större del i det förberedande och informerande arbetet 

vad gäller föräldraskap än samhället och då kan man möjligen fundera på hur stor betydelse 

samhällets informations- och stödinsatser egentligen har.  
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6.2 Förberedelser/stöd - under graviditet 

Eftersom Barn och familjehälsan har en stor roll för kvinnorna under tiden de är gravida 

ligger mycket fokus på det som framkom under intervjun med sjuksköterskan Eva. En viktig 

aspekt under intervjun var hennes metod att ”lirka” med kvinnorna för att få dem att tänka 

efter själva och detta blev mycket tydligt då hon berättade att hon alltid använder sig av 

kvinnornas egna språk i kommunikationen, som att till exempel använda Höghammarskolan 

som ett nyckelord samt att kalla funktionsnedsättningen för ”läs- och skrivsvårigheter”. 

Hennes syfte var alltså att få kvinnorna att själva komma fram till vad som är rätt beslut för 

just dem gällande graviditeterna vilket vi ses som ett viktigt resultat. Vi fick känslan av att 

sjuksköterskan Eva verkligen var professionell i sitt bemötande mot kvinnorna och visste vad 

hon pratade om och exakt vilka knappar hon skulle trycka på hos de blivande föräldrarna. 

Detta kanske innebär att hon indirekt påverkar dem i sina beslut men att kvinnorna inte känner 

sig påverkade. 

 

Ett annat viktigt resultat i studien som framkom under intervjun med Eva var 

motivationsarbetet i huruvida kvinnorna ska behålla barnet eller inte. Vi anser att detta visar 

på det Areschoug (2005) talar om, att den allmänna samhälleliga inställningen kvarstår om att 

det inte alls är någon självklarhet att dessa kvinnor bör skaffa barn. Frågan är då var 

svårigheterna ligger eftersom man faktiskt verkar se en svårighet i den här gruppen. Ligger 

det huvudsakliga ansvaret då hos kvinnorna själva i huruvida de bör skaffa barn eller inte, 

eller visar detta på att när dessa kvinnor utnyttjar sin fulla rätt som människa att skaffa barn, 

så brister samhället i sina stödinsatser och att det är därför som det fortfarande ligger en 

problematik i den här målgruppen? Här blir vikten av det systemteoretiska arbetet tydligt, ett 

nätverksskapande av stöd anser vi också vara en av de största och viktigaste stödinsatserna för 

dessa kvinnor under graviditeten. Ett nätverksskapande ska förbereda och minska oron för vad 

som kommer ske när barnet är fött men också öppna upp för en kommunikation om vilka 

stödinsatser som kommer att behövas och var hjälpen senare kommer att komma ifrån.  

 

Ett annat viktigt stöd under graviditeten som den empiriska undersökningen visat på, liksom 

före graviditet, är arbetet med Realcare babyn. Vi tänker att detta borde vara en utmärkt 

metod att på ett konkret sätt visa vilket arbete som krävs av föräldern då denne får barn. I de 

fall då kvinnan bestämt sig för att behålla barnet blir Barn och familjehälsans främsta uppgift 

att förbereda kvinnan så bra som möjligt inför det kommande barnet. 
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6.3 Stöd - efter graviditet 

Ett av de viktigaste resultaten vi har kommit fram till och som även förvånade oss mest, var 

att det inte finns någon specifik arbetsplan för vilka stödinsatser som finns tillgängliga till 

föräldrar med  en utvecklingsstöning. Insatserna som finns att tillgå på till exempel 

Socialtjänsten är detsamma som för alla andra och lyhördheten för det specifika behovet är 

viktigt, vilket i och för sig är bra då alla kvinnor både med och utan utvecklingsstörning 

fungerar på olika sätt. Detta är kanske också anledningen till att de specifika insatserna inte 

finns, det går helt enkelt kanske inte att förutspå vilka insatser dessa kvinnor kommer att 

behöva. Detta skulle dock inte stämma om man tror till exempel Pipping (2012) som hänvisar 

till rapporter som visar på ökad risk för barnen till dessa föräldrar att försummas på olika 

specifika sätt. Detta kan man tolka som att man visst skulle kunna upprätta en egen arbetsplan 

med insatser för föräldrar med utvecklingsstörning. En stor och viktig stödinsats är HVB-

hemmet Murars Gård som arbetar just med att se svårigheter i ett föräldraskap. Där kan de 

hjälpa föräldrarna med anknytningen till sina barn vilket verkar vara en vanlig problematik 

hos föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Personalen på Murars Gård är specialutbildade 

till att studera den individuella föräldraförmågan och man kan därför anta att stödet kan bli så 

bra anpassat till varje individ som möjligt. Även här arbetar man enligt systemteorin då man 

upprättar så kallade ”samverkansträffar”. Att det verkar finnas bra individanpassat stöd att 

tillgå i Bollnäs är ett intressant resultat då forskning visar att det är svårt att ge dessa familjer 

skräddarsydda insatser (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Så vad är egentligen det viktigaste stödet till dessa föräldrar? Det vi anser är allra viktigaste i 

stödet till dessa föräldrar är att hjälpinsatserna faktiskt finns då behovet finns. Utan 

stödinsatser från Socialtjänsten och inte minst från verksamheter som Murars Gård kan man 

anta att fler barn skulle vara tvungna att leva under otillräckliga hemförhållanden och man 

kan även anta att fler barn skulle tvångsomhändertas och bli fosterhemsplacerade då en 

bristande föräldraförmåga uppenbarar sig. Inställningen som finns kring barn idag som 

innebär att de i den mån det går ska kunna bo hemma med sina föräldrar är som vi ser det till 

förmån för föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Vi trodde dock att det skulle vara 

vanligare att föräldrar som har en utvecklingsstörning får stöd från samhället, speciellt från 

Socialtjänsten. Det verkar därför som att många klarar föräldraskapet utan samhälliga insatser, 

kanske de får hjälp från familjen eller är det vanligare att barnen istället placeras i fosterfamilj 

direkt från BB?  
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6.4 Analysverktyg 

När vi har analyserat datamaterialet har vi använt oss av en systemteoretisk ansats. Valet av 

teori är ingenting vi ångrat under arbetets gång utan har gett sig naturligt. Systemteorin har 

belysts arbetet igenom, då alla verksamheter vi har med i undersökningen talar om och 

använder sig av systemteori. De talar om vikten av att upprätta familjenätverk samt ett 

samhälleligt nätverk runt dessa kvinnor och detta verkar finnas som en naturlig 

tankeverksamhet hos verksamheterna från början. Utifrån detta har vi även mer tydligt gått in 

i varje delanalys och med hjälp av Payne (2008) förklarat mer direkt på vilket sätt de olika 

systemen kan påverka varandra. 

 

6.5 Metodkritik 

För att kritiskt granska oss själva kan vi börja med avgränsningarna vi gjorde av intervjuerna, 

där vi själva känner att vi genom att utesluta ungdomsmottagningen samt skolans kurator 

missade en väsentlig del i informationen gällande det förberedande/förebyggande arbetet. Här 

kan finnas en utarbetad arbetsplan speciellt för personer med lindrig utvecklingsstörning men 

det fick vi nu inte veta. Under arbetets gång kände vi att vi nog hade information så det räckte 

för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar, men efteråt insåg vi alltså att vi kan ha 

missat en viktig del. Det som ändå var positivt med detta var att vi fick mer plats över åt de 

andra intervjuerna vilket gjorde att vi istället kunde få en djupare inblick i dessa. 

 

Metoden för intervjuerna kan vi konstatera varit bra då vi samtidigt som vi sett till att få svar 

på våra specifika frågor lämnat utrymme för intervjupersonerna att få berätta om det är 

någonting utöver detta de ser som viktigt. Vi hade möjligen kunnat ställa fler följdfrågor och 

bett om lite mer utvecklade svar om sådant vi intresserat oss extra för och som var relevant för 

arbetet, men detta är inte heller någonting som nämnvärt påverkat resultatet av vårt arbete. 

Vad gäller syfte och frågeställningar hade vi kanske kunnat valt att inrikta oss på antingen 

före, under eller efter graviditet. Detta hade möjligen hjälpt oss få ett tydligare djup i arbetet. 

Vi ser det dock som en fördel också att få en bredd där vi kan följa stödet från arbetet som 

sker före graviditet till efter att barnet är fött. Detta har gett oss intressanta kunskaper om 

skillnader i stödinsatser beroende på när de ges och var någonstans det finns flest kontra minst 

insatser/information att tillgå.  
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Något annat vi har funderat på i efterhand är hur resultatet hade blivit om vi hade intervjuat 

familjen till en förälder med utvecklingsstörning. Hur hade detta påverkat resultatet? Skulle 

denna ha kunnat bekräfta vårt antagande om att familjen har stor del i den förberedande 

informationen gällande graviditeter samt skulle de också kunna bekräfta att deras stöd kan 

vara anledningen till att någon insats från Socialtjänsten ofta inte är nödvändig? Detta skulle 

vara en viktig information i bedömningen om huruvida samhället har tillräckliga insatser eller 

inte. Vi står dock fast vid att vi gjort rätt som valt att inte intervjua vår huvudmålgrupp, 

mammorna med en lindrig utvecklingsstörning. Detta inkluderas inte i vårt syfte och det 

skulle därför egentligen vara irrelevant. Vi vill också förtydliga att vi valt att se till det stöd 

som föräldrar kan få till att behålla sitt barn och ser därför förbi fosterhemsplacering som 

stödinsats, vilket alltså är anledningen till att vi inte gått in på detta i arbetet. 

 

6.6 Uppsatsens bidrag till socialt arbete 

Det är viktigt att samla information om hur stödinsatserna ser ut före, under och efter en 

graviditet i en viss stad av flera anledningar. Denna typ av information är något vi tror kan 

underlätta och vara behjälplig på flera sätt, till exempel för personer med lindrig 

utvecklingsstörning inom kommunen som funderar på att skaffa barn och vill veta vilket stöd 

de har att vänta sig, för människor som har för avsikt att vidareutveckla stödinsatserna och för 

andra instanser som arbetar med människor med utvecklingsstörning. Vår intention med detta 

arbete har varit att samla information om hur stödet faktiskt ser ut i kommunen och inte bara 

hur man tänkt att de ska fungera, då verkligheten ibland skiljer sig från hur det från början var 

tänkt att vara. 

 

6.7 Förslag till framtida forskning 

Vi har i denna studie valt att se på stödet som finns till målgruppen från olika yrkesrollers 

perspektiv. Det finns inte så mycket svensk forskning inom detta område och det skulle vara 

intressant med fler studier om föräldraskap även ur personer med utvecklingsstörnings 

perspektiv. I och med att vi inte alls har gått in på fosterfamiljer eller omhändertaganden i 

denna studie vore det också något intressant till vidare forskning. Det kan till exempel handla 

om vad som händer när barnet blir omhändertaget, kanske ur den biologiska förälderns 

perspektiv? Hur är det egentligen att ha ett eller flera barn omhändertaget? Vad får man för 

stöd kring detta? 
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BILAGA 1 

 

Fallbeskrivning 

 

Mia är 19 år och är diagnostiserad med en lindrig utvecklingsstörning. Hon är uppvuxen i 

Uppsala med sin mamma Anna, pappa Johan och tre år äldre systern Åsa. Mia gick i en 

ordinär skola upp till högstadiet men flyttade sedan själv till Bollnäs för att gå gymnasiet på 

särskola. Hon går nu sista året på gymnasiet och bor på ett av skolans elevhem. 

 

När Mia går ut gymnasiet vill hon flytta till en egen lägenhet i Bollnäs då hon har träffat så 

mycket vänner och trivs bra i staden. Hon vill helst ha ett arbete på öppna arbetsmarknaden på 

ett café eller något liknande. Mia har ett gäng tjejkompisar hon ofta träffar på helgerna. 

Utelivet är ett stort intresse och många gånger blir det krogen både fredag och lördag. 

Tjejerna gillar att festa tillsammans och det blir mycket alkohol inblandat. 

 

Mia är singel och tycker att det är roligt att flirta och träffa killar när hon är ute. En morgon 

när personalen på elevhemmet kommer in till Mia sprudlar hon av glädje och berättar att hon 

är gravid. Hon älskar ju barn och det är ingen tvekan om att hon tänker behålla barnet! 

 

Det kommer senare fram att fadern till barnet inte kommer att vilja ha någon kontakt med 

varken Mia eller barnet då detta inte var en planerad graviditet. 
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BILAGA 2 

Intervjuguider 

 

Gymnasiesärskolan 

 

1. Hur vanligt är det att eleverna som går/har gått här blir gravida? 

2. Vad anser du är den allmänna inställningen bland lärare på skolan om att eleverna ska bli 

föräldrar? 

3. Finns det med något i arbetsplanen gällande utbildning i föräldraskap? 

4. Hur tillämpas detta i så fall på er skola? 

5. Ger ni information gällande graviditet och föräldraskap och vad handlar den informationen 

i största del om? 

6. Har ni hört talas om Realcare babys, tror ni det skulle kunna vara med som en del i 

undervisningen? 

7. Erbjuder ni något extra stöd till eleven gällande skolundervisningen när någon blir 

gravid/förälder? 

8. Vad anser ni på skolan är det viktigaste stödet ni kan ge vad gäller graviditet och 

föräldraskap? Skola/hem? 

9. Har ni något samarbete med andra yrkesgrupper när det gäller graviditet/föräldraskap bland 

era elever? 

10. Känner ni att informationen, stödet och hjälpen till era elever om föräldraskap borde se 

annorlunda ut än vad det gör idag, i så fall hur? 

 

 

Barn och familjehälsan/ Socialtjänsten 

 

Utgå från fallbeskrivningen och ponera att denna kvinna kommer på ett första besök hos 

dig. 

 

1. Hur skulle dina rutiner se ut gällande denna kvinna, från början till slut på första besöket? 

2. Hur skulle dina rutiner gällande denna kvinna skilja sig från ett besök av en kvinna utan 

utvecklingsstörning? 
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3. När finns det anledning att känna oro för kvinnans föräldraskap och vad är i så fall din 

uppgift som yrkesprofessionell? 

4. Finns några rutiner för hur ni kan hjälpa kvinnan och hur ser i så fall de rutinerna ut? T.ex 

konkreta stödinsatser. 

5. Arbetar ni tillsammans med andra yrkesgrupper kring kvinnan och hur ser i så fall det 

samarbetet ut? 

6. Finns det någon plan på uppföljning och hur ser i så fall den planen ut, tid/form av stöd? 

7. När är ert arbete med kvinnan slut? 

8. Har ni något övrigt ansvar gällande information och föräldrutbildning speciellt för föräldrar 

med utvecklingsstörning? 

9. Vill du tillägga något övrigt? 

 

 

Murars Gård 

 

1. Vad är Murars Gård? 

2. Vilka kommer till er och vilken problematik har de? 

3. Hur får ni era uppdrag/placeringar? 

4. Placeras enbart personer från kommunen eller tar ni emot personer från hela landet? 

5. Hur många familjer kan ni som mest ta emot samtidigt på Murars Gård? 

6. Vad är Murars Gårds uppgift? 

7. Hur arbetar ni med familjerna? 

8. Hur går ni tillväga då ni bedömer föräldraförmåga? 

9. Tar ni emot hela familjer eller är det enbart kvinnor med barn? / Hur ser den 

vanligaste familjekonstellationen ut bland dem som bor hos er? 

 

Syftet med vårt arbete är att utifrån en fiktiv fallbeskrivning (bifogad sista bladet) undersöka 

vilken information, vilket stöd och vilken hjälp ensamlevande kvinnor som har en 

utvecklingsstörning får före, under och efter en graviditet i Bollnäs Kommun. 

 

Utgå från fallbeskrivningen och ponera att denna kvinna ska bo hos er under en tid 

tillsammans med sitt barn. Utifrån fallbeskrivningen vet ni ingenting om hur väl kvinnan tagit 
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sig igenom graviditeten eller hur hon klarat av den första tiden tillsammans med barnet. Det 

är upp till er att spekulera i. 

 

1. Hur vanligt är det att kvinnor med utvecklingsstörning placeras hos er? 

2. Av vilken anledning placeras de vanligen hos er? 

3. Av vilken anledning tror ni att just kvinnan i fallbeskrivningen skulle placeras hos er? 

4. Vad tror ni att ni huvudsakligen skulle behöva titta på gällande denna kvinna? Varför? 

5. Hur skulle det gå till? 

6. Tar ni hänsyn till kvinnans personliga nätverk (familj, släkt, vänner) i er bedömning av 

huruvida kvinnan kan tänkas klara av föräldrarollen eller bedöms enbart kvinnans 

enskilda förmåga? 

7. Hur lång tid brukar de bo hos er? 

8. När bedöms ert arbete vara färdigt? 

9. Hur går rapporteringen av er bedömning till och till vilka sker rapporteringen? 

 

Anser ni att ni har goda förutsättningar för ert arbete eller finns det något ni hade velat haft 

det annorlunda? (Ex. om det finns lagar eller dyl. som hindrar er från att göra saker ni skulle 

vilja) 

Något annat ni vill tillägga? 

 

 


