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Abstract 

Title: ”It´s so sensitive” - Persons in authority's arguments around those persons with 

disabilities who chooses to become parents.   

Authors: Therese Andersson and Malene Helander 

Supervisor: Magdalena Damberg 

 

The purpose with this paper is to describe and analyze how professionals act when people 

with disabilities chose to become parents. To achieve this purpose we have chosen to use a 

qualitative method with deliberation interviews. The interviews have been implemented with 

six different persons in authority who work in social welfare offices and as LSS - 

administrators.  

 

Ensured to our questions, (1) How does persons in authority do in the meeting with persons 

that has a disability and chooses to become parents? (2) Which possibilities respective 

difficulties see persons in authority within social service and LSS with parenthood where the 

parent has a disability? (3) What is done in order to facilitate the needs that are added when 

persons with disabilities chooses to become parents? we consider that they have been 

responded to.   

 

Through our empirical materials we can interpret and read out the replies that we searched for 

in connection with our survey. It has shown how persons in authority that is active within 

social service and LSS goes about when they meet persons with disabilities that want to form 

family. The procedure sees differently out depending on which disability the client in question 

has.  

 

Keywords: Persons in authority, disability, empowerment, paternalism.  
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Förord 

Till en början stod det inte helt klart gällande vilket ämnesområde som vi ville behandla 

genom vår C – uppsats. Efterhand kom vi fram till att vi ville undersöka hur 

myndighetspersoner resonerar kring att personer med funktionsnedsättning väljer att bli 

föräldrar. Anledningen till att vi valde just det specifika ämne var att båda sedan tidigare har 

erfarenhet av att dels arbeta med, dels växa upp med personer som har en 

funktionsnedsättning.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som trots en fulltecknad almanacka hade 

möjlighet att ta emot oss för en intervju. Vi vill även passa på att tacka vår handledare för sitt 

engagemang samt goda råd under uppsatsskrivandets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therese Andersson och Malene Helander, Kalmar 2007-12-12 
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1. Inledning 

”Det var inte bara tvättmaskinen min mamma hade svårt att sköta. Mamma hade 

överhuvudtaget svårt att tackla sitt liv. Det finns så mycket i vardagslivet som vi tar för 

självklart: att det finns lakan i våra sängar, att vi får mat varje dag, att vi har hela och rena 

kläder, att en mamma kan hantera pengar någorlunda väl. Men för mig var det inte självklart 

att jag skulle ha lakan i sängen. Hemma hos mig fanns det inga lakan alls. Mina första lakan 

fick jag när jag var tretton år gammal, då ”hemmahosaren” Kristina kom in i mitt liv. Det 

var också hon som introducerade tandborstning. Jag var tretton år då jag fick min första 

tandborste och tandkräm. Innan dess hade jag inte borstat tänderna alls.” 1  

 

För familjer där föräldrarna har en utvecklingsstörning förekommer begränsningar vad gä ller 

valfriheten. Detta resulterar i att vardagslivet inom olika områden blir inskränkta. Det finns 

dock en möjlighet att kunna frambringa valfrihet så att de olika familjemedlemmarna ändå 

kan uppleva värdighet. När en person med utvecklingsstörning blir förälder ställs 

myndighetspersoner ansikte mot ansikte med både etiska samt praktiska frågeställningar. Det 

finns en tveksamhet gällande om dessa föräldrar kommer att kunna tillgodose barnens 

känslomässiga och fysiska behov samt värna om en trygg miljö att växa upp i. Denna 

tveksamhet är kombinerad med hur stödinsatser kan bli utformade på bästa sätt för familjen. 2 

 

Bilden av hur personer med funktionsnedsättning blivit behandlade och sedda har förändrats 

över tid. Det har inte alltid varit en självklarhet för dessa personer att få bestämma över sina 

liv. De har inte heller setts som självständiga individer med likvärdiga rättigheter och 

skyldigheter som övriga i samhället. För att få en förståelse och en insikt i hur dessa personer 

har blivit behandlade och hur deras livsöden tett sig har vi valt att ta med en historisk 

bakgrund som beskriver hur deras situation har sett ut och förändrats genom tid. Den 

historiska bakgrunden följer nedan.  

 
                                                 
1 Pipping, sidan 167, 2007. 
2 Socialstyrelsen, 2007.  
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1.2 Historisk bakgrund 

”Först och främst är det i hög grad osmakligt, att med sinnesslöa diskutera syftet med en 

sterilisering, ty det är ju här dock fråga om individer, för vilka äktenskapsförbud gäller, 

varmed givetvis åsyftas att de icke böra hava några sexuella förbindelser.” 3 

 

Ett starkt argument till att införa steriliseringslagar var att personer med en svagbegåvning 

ansågs vara olämpliga som föräldrar och oförmögna att ta hand om sina barn. Frågan kring 

sterilisering var kopplad till 1920-talets vård - och anstaltsprogram för sinnesslöa. Inom denna 

vård fanns många personer som aktivt verkade för sterilisering av personer som ansågs vara 

sinnesslöa. 4 

 

I Sverige blev cirka 63,000 personer under åren 1935 – 1975 steriliserade. Mörkertalet bland 

dessa misstänks dock vara stort. Den svenska lagstiftningen tillät både frivillig och 

sterilisering genom tvång. Att bli steriliserad med tvång innebar sterilisering utan ett samtycke 

från den person som var berörd. Ett sådant ingrepp kunde ske om personen som skulle 

opereras inte hade förmågan att uppfatta innebörden av handlingen. Målgruppen för 

sterilisering under de sista åren var först och främst personer som ansågs ha ett 

förståndshandikapp. 5 De steriliseringar som genomfördes skulle bli godkända av 

Medicinalstyrelsen. Det fanns dock vissa undantag. Personer som ansågs vara sinnesslöa 

kunde genomgå sterilisering om två olika läkare i samråd med varandra och samtycke från 

anhöriga så som make/maka eller vårdnadshavare inkommit. 6 

 

Inom psykiatrin konstruerades olika mätinstrument som användes för att kunna bedöma vilka 

som ansågs vara svagbegåvade. Metoden med dessa mätinstrument blev en standardmodell 

när det kom att gälla diagnostisering av människor som betraktades vara lågbegåvade eller 

                                                 
3 Barron, sidan 76, 2004.  
4 Ibid. 
5 Tydén, 2002.  
6 Barron, a.a. 
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sinnesslöa.  De olika tester som genomfördes ansågs ha stor betydelse gällande syn och 

behandling av sinnesslöa och hur dessa skulle kunna bekämpas. För att kunna se vem som 

ansågs vara lämplig för sterilisering användes intelligenstester som blev en central del i denna 

vårdpraktik. 7 

 

En annan anledning till att sterilisering användes som metod var för att minska kostnaderna 

för kommunerna vad gäller omhändertagande av barn. Målgruppen för sterilisering var inte 

fattiga eller utslagna människor utan dem som ansågs vara sinnesslöa och asociala samt vara 

inkapabla att sköta barn och hushåll. Att sterilisera på grund av denna orsak sågs även som 

humanitärt och socialt i och med att barnen skulle ha rätt att växa upp i goda 

hemförhållanden. 8  

 

Om en kvinna som ansågs vara sinnesslö begärde abort kunde denna beviljas förutsatt att hon 

också godkände en sterilisering. I vissa fall kunde en kvinna nekas en abort men ändå bli 

beviljad till att steriliseras. Anledningen ansågs vara att en sterilisering skulle genomföras i 

samband med att förlossningen skedde. De män och kvinnor som ansågs sinnesslöa kunde 

skrivas ut från den anstalt som de vistades på endast om de godkände en sterilisering. Många 

män och kvinnor gav sitt samtycke till detta för att kunna komma bort från 

institutionaliseringen. 9 Steriliseringslagen var oförändrad ändå fram till 1976. Men under 

1960 – talet blev det allt mer sällsynt att några ingrepp utfördes. Vid en lagändring som trädde 

i kraft 1976 ses operationen som tillåten endast på personens egen begäran. Sterilisering av 

personer utan psykisk förmåga att förstå vad ingreppet innebär får inte genomgå denna typ av 

behandling.  

 

Den lagändring som skedde 1976 gäller även idag vilket innebär att personer med 

funktionsnedsättning har som resterande i samhället samma rättigheter vad gäller att bilda 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Barron, a.a. 
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familj. Vad som dock anses problematiskt är om de betraktas vara lämpliga till att ta hand om 

sina barn samt sörja för deras välmående. 10 Socialstyrelsen (2007) har i sin rapport, Barn till 

föräldrar med utvecklingsstörning, utrett vilka svårigheter som kan förekomma då barn växer 

upp med föräldrar som har en funktionsnedsättning. En av dessa svårigheter är att föräldrar 

med en utvecklingsstörning har en avsaknad av empati vilket leder till att det brister i 

förståelsen för andra människors behov. En annan svårighet är att det kan finnas vissa 

egoistiska inslag hos en person med utvecklingsstörning vilket kan leda till att barnets 

omsorgsbehov blir åsidosatt då föräldern ibland kan sätta sig själv i första rum. 11 

 

1.3 Problemformulering 

Vi har valt att inrikta vår studie mot att undersöka hur myndighetspersoner resonerar kring att 

personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar. Det finns en medvetenhet hos oss 

om att det kan finnas ytterligare problematik vad gäller myndighetspersoners syn och 

resonemang kring ett föräldraskap. Den problematik vi har i åtanke kan vara föräldrar som 

innehar någon form av missbruk eller som utsätter sina barn för misshandel eller övergrepp. 

Anledningen till att vi inte valt att rikta vår studie mot ovannämnd problematik är att vi anser 

att det redan finns en rad olika studier som genomförts inom dessa ämnesområden. Vi kan 

känna att myndighetspersoners resonemang kring att personer med funktionsnedsättning 

väljer att bli föräldrar inte har uppmärksammats i lika stor utsträckning och att det därför blir 

ett intressant ämnesområde att studera. Genom denna studie är vi intresserade av att studera 

myndighetspersoner som har en profession inom verksamheterna socialtjänst och LSS och 

som kommer i kontakt med personer som innehar en funktionsnedsättning och väljer att bli 

föräldrar.  

 

Socialstyrelsen (2007) skriver att barn med föräldrar som har en utvecklingsstörning ses som 

en riskgrupp. Anledningen till att de ses som en riskgrupp är att barnen i många fall får agera 

som föräldrar åt sina föräldrar samt att ansvaret kan bli alltför stort för barnet att bära. Detta 

                                                 
10 Ibid. 
11 Socialstyrelsen, a.a. 
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har framgått genom tidigare rapporter som har genomförts och presenterats. Dessa rapporter 

har gjorts dels av Socialstyrelsen, dels av yrkesverksamma som har erfarenhet från det sociala 

fältet. 12  

 

Samhällets insatser för människor med omfattande funktionsnedsättningar är ett viktigt 

socialpolitiskt område. För att få underlag för ytterligare reformer på området tillsatte 

regeringen 1989 års handikapputredning. Av utredningsdirektiven framgår att 

handikapputredningen fick i uppgift att utreda frågor om kommunernas och landstingens 

insatser för personer med funktionsnedsättning. En huvuduppgift var att kartlägga och 

analysera de insatser för funktionsnedsatta som görs inom bland annat socialtjänsten. 

Utgångspunkten för utredningsarbetet var att belysa situationen för barn, ungdomar och vuxna 

med funktionsnedsättning. 13 

 

Under 1992 överlämnade handikapputredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Året efter 

lade regeringen fram en proposition till riksdagen, innehållande förslag till en omfattande 

reformering av handikappolitiken. Reformen bestod av två nya lagar, nämligen LSS, Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och LASS, Lag om 

assistansersättning (1993:389). Dessa trädde i kraft den 1 januari 1994. 14 LSS (1993:387) 

kan ses som en kompletterande lagstiftning som träder in när annan lagstiftning inte räcker till 

för att garantera den funktionshindrades goda levnadsvillkor. Den som uppfyller kraven för att 

tillhöra en av lagens personkretsar har rätt att få insatser. Detta förutsatt att ett behov av 

insatsen föreligger och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 15 Under år 2007 

genomfördes en förändring gällande begreppet funktionshinder. Detta har i dagsläget ersatts 

med begreppet funktionsnedsättning. 16  

 

                                                 
12 Ibid.  
13 Ibid. 
14 Ibid.  
15 Bergstand, 2005.  
16 http://www.socialstyrelsen.se 



C-uppsats 

SOA 3400 

Therese Andersson & Malene Helander 

 

10 
 

Att bli föräldrar ses för många som en självklarhet och som ett naturligt steg i livet. Men för 

personer med en funktionsnedsättning blir detta svårare och mer komplicerat att genomföra, 

då deras föräldraförmåga kan bli ifrågasatt och då de inte alltid kan tillgodose barnets behov. 

17 Enligt Socialstyrelsen (2007) beskrivs en god föräldraförmåga som att inneha god empati 

gentemot barnet, förstå dess behov samt att barnets behov förändras i takt med att det växer 

upp och utvecklas. Problematiken vad gäller att inneha en god föräldraförmåga finns främst 

hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta på grund av att det finns en avsaknad 

av empati samt en förståelse inför barnets behov. 18 Det är föräldrarna som ansvarar för att 

deras barn ska växa upp under goda och trygga levnadsförhållanden. Om det förekommer att 

barn far illa eller att det finns brister i omsorgen är det samhällets skyldighet att antingen 

tillfälligt eller varaktigt gå in och överta ansvaret för barnet. 19  

 

Vi har uppmärksammat att det förekommer en rad olika studier kring hur föräldrar med 

funktionsnedsättning samt barn upplever sin situation. Engelbrecht & Sjöberg (1991) har i sin 

studie skildrat hur det är att som kvinna leva med en funktionsnedsättning. De kvinnor som 

medverkar i studien berättar om kunskap, styrka och kompetens men även om all slit och 

möda som de fått och får genomgå. 20 Kollbergs (1989) studie, Omstridda mödrar – En studie 

av mödrar som förtecknats som förståndshandikappade syftade till att skildra mödrar som 

diagnostiserats som förståndshandikappade samt att se vilka faktorer som har betyde lse för 

deras föräldrafunktion. 21 Ytterligare en undersökning som genomförts gällande detta ämne är 

Gustafsson Holmströms (2002) studie, Föräldrar med funktionsnedsättning – om barn, 

föräldraskap och familjeliv. Studiens syfte är att analysera samt beskriva föräldraskapet i 

familjer där föräldrarna har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. 22  

 

                                                 
17 Tideman a.a.  
18 Socialstyrelsen, a.a. 
19 Sundell & Egelund, 2001. 
20 Engelbrecht & Sjöberg, 1991.  
21 Kollberg, 1989.  
22 Gustafsson Holmström, 2002.  
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Genom att ha studerat en del av den forskning som finns har vi uppmärksammar att det saknas 

studier kring hur myndighetspersoner resonerar kring att personer med funktionsnedsättning 

väljer att bli föräldrar. Avsaknaden av forskning leder till att det i sin tur blir en avsaknad av 

kunskap inom ämnet. Myndighetspersoner som är verksamma inom socialtjänst och LSS 

möter i sitt yrke personer med funktionsnedsättning som vill eller har bildat familj. De kan då 

komma att stöta på problem beroende på vilken funktionsnedsättning som personen har samt 

deras föräldraförmåga. Vi är intresserade av hur myndighetspersoner problematiserar att 

människor med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar. Kan det vara så att det finns olika 

strategier och tillvägagångssätt som de arbetar utifrån för att lösa den problematik som 

eventuellt uppstår?  Vi kan känna att det inte alltid är så lätt för yrkesverksamma att veta hur 

de ska agera när denna problematik infinner sig.   

 

Som tidigare nämnts infinner sig problematiken kring ett föräldraskap främst när personen 

innehar en psykisk funktionsnedsättning så som utvecklingsstörning. Vi har dock även valt att 

inrikta vår studie kring både psykiska och fysiska funktionsnedsättningar för att få en bredare 

bild på den problematik som existerar.  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur ansvariga myndighetspersoner problematiserar att människor med 

funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar.  

  

1.5 Frågeställningar 

1. Hur går myndighetspersoner tillväga i mötet med personer som har ett 

funktionsnedsättning och väljer att bli föräldrar? 

 

2. Vilka möjligheter respektive svårigheter ser myndighetspersoner inom socialtjänst och 

LSS med ett föräldraskap där någon av föräldern har ett funktionsnedsättning? 
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3. Vad görs för att underlätta de behov som tillkommer när personer med 

funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar? 

 

 

1.6 Avgränsning 

Vår studie kommer att riktas mot hur myndighetspersoner inom omsorgsförvaltningens LSS - 

enhet och Socialtjänsten i Kalmar län ställer sig till att personer med funktionsnedsättning 

väljer att bli föräldrar. Med funktionsnedsättning menar vi personer med psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning. Psykisk funktionsnedsättning definieras som ”människor som lever 

med allvarliga och långvariga konsekvenser av psykisk sjukdom, kan sägas ha psykiskt 

funktionshinder.” 23 Fysisk funktionsnedsättning innebär att personen i fråga innehar en 

begränsning i en eller flera förmågor som kan vara en följd av en sjukdom eller skada. Det 

fysiska funktionshindret kan vara medfött eller uppkommit i ett senare skede i livet. 24 Det är 

först och främst psykiskt funktionsnedsättning och begåvningsnedsättning som vår studie 

handlar om. 

 

Vi vill genom vår studie se vilka resonemangen är gällande personer med 

funktionsnedsättning som väljer att bli föräldrar. För att se om det skiljer sig åt mellan 

verksamheterna socialtjänst och LSS inom Kalmar län valde vi att intervjua 

myndighetspersoner som är verksamma inom dessa professioner. Vi har valt att ta med 

informanter från två olika professioner för att kunna jämföra samt se om det förekommer 

likheter kontra skillnader i deras arbetssätt vad gäller personer med funktionsnedsättning som 

väljer att bli föräldrar.  

 

Socialtjänstens IFO – enhet blir i de flesta fallen inkopplade först efter att barnet har fötts. Det 

är väldigt sällsynt att en utredning påbörjas på ett ofött barn men det förekommer i vissa fall. 

Socialtjänsten har rätt att starta en utredning på ett ofött barn när det finns misstankar om att 

                                                 
23 Hydén, (red.) sidan 71, 2005.   
24 Dammert, 2005.  
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modern innehar ett missbruk av någon form. 25 IFO innehar ett barnperspektiv och måste 

alltid se till barnets bästa i första hand. LSS - handläggare kan komma in med stödinsatser 

både före och under ett föräldraskap. Deras mål är att tillgodose den person som har insatser 

enligt LSS (1993:387). För att en handläggare inom LSS (1993:387) ska införa insatser åt en 

person som är kvalificerad enligt LSS (1993:387) krävs ett samtycke från klienten.  

 

 

1.7 Begreppsförteckning  

BVC: Barnavårdscentral 

Fysisk funktionsnedsättning : Fysiskt funktionsnedsättning innebär att personen i fråga 

innehar en begränsning i en eller flera förmågor som kan vara en följd av en sjukdom eller 

skada. Det fysiska funktionshindret kan vara medfött eller uppkommit i ett senare skede i 

livet. 26 

Habilitering: Instans inom landstinget där bland annat personer med funktionsnedsättning 

kan få hjälp och stöd för att kunna klara av det vardagliga livet. Habiliteringen står under 

hälso – och sjukvårdslagen (1982:763). 27 

IFO: Individ - och familjeomsorg. IFO är en enhet inom socialtjänsten där det bland annat 

arbetas efter socialtjänstlagen (SoL). Socialsekreterare som arbetar inom IFO kommer i 

kontakt med familjer först efter att en anmälan har inkommit. Därefter görs en utredning 

gällande hur familjesituationen ser ut. I de fall där ett omhändertagande av barn sker kan detta 

göras om föräldrarna nekar vård på frivillig basis. 28 

LSS: Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna lag är en 

rättighetslag för en specifik grupp människor som har stora psykiska eller fysiska 

funktionsnedsättning. Handläggaren arbetar utifrån individens egen vilja. Ett beslut får inte tas 

så länge individen gett sitt samtycke. Detta innebär att handläggaren arbetar på uppdrag av sin 

                                                 
25 Nordström & Thunved, a.a. 
26 Dammert, 2005.  
27 Norström & Thunved, a.a. 
28 Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2006.  
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klient. 29 ”Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i 

levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet.” 30 Denna lag innehar tre olika 

personkretsar. Beroende på vilken funktionsnedsättning personen ifråga har medför en 

betydelse för vilken personkrets denne tillhör. Personkrets 1 vänder sig till personer som 

diagnostiserats med en utvecklingsstörning eller autism. Denna diagnostisering måste ha skett 

innan personen fyller 16 år. Inom personkrets 2 ingår de som fått en förvärvad hjärnskada i 

vuxen ålder genom exempelvis våld eller olycka. Personkrets 3 avser barn, ungdomar och 

vuxna som är i behov av långvarig habilitering eller rehabilitering. 31     

LVU: Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) Lagen ska genom 

samhällets försorg ge trygghet och möjlighet till att ge barn och ungdomar nödvändig vård om 

så skulle behövas. 32 

MVC: Mödravårdscentral 

Myndighetsperson: Med myndighetsperson menar vi en person som har en profession inom 

socialtjänst eller LSS.  

Psykisk funktionsnedsättning : Psykisk funktionsnedsättning definieras som ”människor 

som lever med allvarliga och långvariga konsekvenser av psykisk sjukdom, kan sägas ha 

psykiska funktionshinder.” 33 

SoL: Socialtjänstlagen (2001:453) Målinriktad ramlag som ska tillgodose 

kommunmedlemmarnas behov. 34 

Sterilisering: Eliminera fortplantningsförmågan hos någon vanligen genom operation. 35  

Utvecklingsstörning: En intellektuell funktionsnedsättning vilken medför att ett behov av 

särskilt stöd finns. 36 

                                                 
29 Bergstrand, 2005. 
30 Ibid, sidan 8. 
31 Ibid.  
32 Nordström & Thunved, 2006.  
33 Hydén (red.) sidan 71, 2005.   
34 Clavesköld, Lundgren och Thunved, a.a  
35 Nordstedts, 2003. 
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1.8 Fortsatt disposition 

Nedan följer ett kapitel gällande hur vi har gått tillväga i val av metod, urval, etiska aspekter, 

förförståelse samt bearbetning av vårt empiriska material. Efter metodkapitlet kommer en 

presentation av tidigare forskning. Sedan följer ett kapitel med val av teori som vi kommer att 

använda då vi ska analysera vårt empiriska material. Därefter kommer vi in på resultat och 

analys där vi analyserar det empiriska materialet. Uppsatsen avslutas med en slutsats samt en 

diskussion där vi klargör över resultatet av vår studie samt nya ämnesområde som vi anser 

kan vara intressanta att studera.  

 

2. Metod 

2.1 Metodval och genomförande 

Holme & Solvang (2006) skriver att med en kvalitativ metod kan forskaren uppnå ett djup och 

en förståelse för sitt valda ämnesområde. 37 Då vi med denna studie vill uppnå en djupare 

förståelse gällande hur myndighetspersoner resonerar kring att personer med 

funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar, har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod 

i form av samtalsintervjuer. Det primära målet inom kvalitativ forskning är att beskriva 

helheten av ett sammanhang. Denna metod bygger på en närhet till sina informanter. 38 Holme 

& Solvang skriver vidare att ett av den kvalitativa metodens kännetecken är den subjekt – 

subjektrelation som finns mellan informant och forskare. De skriver även att genom den 

kvalitativa metoden kommer forskaren nära informanten och studerar ämnesområdet inifrån 

vilket skapar ett inifrånperspektiv. Detta resulterar i att forskaren får en djupare uppfattning 

av undersökningsområdet. 39 En stor fördel med kvalitativ samtalsintervju är öppenheten. Det 

finns inga direkta regler för tillvägagångssättet inom denna metod. Det förekommer dock 

                                                                                                                                                         
36 Bergstrand, a.a. 
37 Holme & Solvang, 2006. 
38 Ibid.  
39 Ibid.  



C-uppsats 

SOA 3400 

Therese Andersson & Malene Helander 

 

16 
 

vissa standardval vad gäller de olika utformningarna vid intervjuundersökning. En av dessa 

kan vara vilket antal informanter som behövs i undersökningen. 40  

 

Det hade varit möjligt att använda oss av kvantitativ metod men det skulle leda till att det djup 

och den förståelse som vi eftersökte hade uteblivit. Med en kvantitativ metod hade vi inte 

kunnat få svar på våra frågeställningar på grund av att de handlar om myndighetspersoners 

upplevelse kring att personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar. Den 

kvantitativa metoden inriktar sig mot var, hur och vilka. I denna metod används oftast 

statistiska mätinstrument för att få fram ett empiriskt material att analysera. 41  

 

Vi kan anse att det är fullt möjligt att göra en kombinerad studie med kvalitativ och 

kvantitativ metod. Men då vi känner att tiden inte skulle räcka till, har vi valt att endast 

använda en kvalitativ metod. Om tiden inte varit så pass begränsad som den varit hade vi 

kunnat göra en kombinerad studie gällande metoder. Men då hade vi även varit tvungna att 

ändra vårt syfte samt frågeställningar i och med att dessa är anpassade för en kvalitativ studie. 

Vi kan känna att de frågeställningar som vi har inte hade kunnat användas om vi valt en 

kvantitativ metod. Våra frågeställningar är inriktade på hur myndighetspersoner resonerar 

kring att personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar. En kvantitativ metod hade 

inneburit att vi inte på samma sätt kunnat ta reda på hur resonemanget kring föräldraskap hos 

personer med funktionsnedsättning lyder.  

 

För att få en förståelse över hur synen på personer med funktionsnedsättning har utvecklats 

genom tiden använder vi oss av en historisk tillbakablick gällande bland annat 

steriliseringslagar i Sverige. När vi tolkar dessa lagar har vi en hermeneutisk ansats. 

Hermeneutik är ett uttryck för tolkningslära vilket innebär att studera och försöka förstå den 

mänskliga existensen. 42 Som forskare inom hermeneutiken närmar sig denne 

                                                 
40 Kvale, 1997.  
41 Patel & Davidson, 2003. 
42 Ibid.  
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forskningsobjektet subjektivt, vilket innebär att forskaren utgår ifrån sin egen förförståelse. 

Denna förförståelse är inget hinder i tolkningen och förståelsen av forskningsobjektet, utan 

ses som en tillgång. Genom en hermeneutisk ansats ses helheten istället för delarna vad gäller 

forskningsproblemet. 43 

 

”Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska 

tolkningsakten. Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förståelse, 

perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever och 

utvecklas. Ofta kallas detta för den hermeneutiska spiralen. Text, tolkning, förståelse, ny 

textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer 

och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga” 44 

 

Patel & Davidson (2003) skriver att när en forskare arbetar induktivt innebär det att denne 

studerar sitt forskningsobjekt utan att utgå ifrån en vetenskaplig teori. Denna skapas i ett 

senare skeende under forskningsprocessen. Det är det empiriska materialet som leder till ett 

skapande av en teori. Om forskaren däremot arbetar deduktivt utgår denne istället ifrån en 

teori som redan existerar. Genom att använda sig av en teori minskas risken för att forskaren 

ska färgas av sina subjektiva tolkningar. Ett tredje sätt för forskaren att relatera teori och 

empiri ses som en kombination mellan induktion och deduktion. Detta arbetssätt kallas 

abduktion och innebär att forskaren utifrån enskilda fall utformar ett hypotetiskt mönster 

vilket förklarar ett specifikt fall. Detta ses som ett förslag till en djupare struktur av teorin. 

Ovanstående arbetssätt ses som det första steget vilket är induktivt. I det and ra steget görs en 

prövning av hypotesen eller teorin som uppkommit i det första steget. Detta andra steg 

innebär att forskaren arbetar deduktivt. Genom att utveckla samt utvidga denna hypotes eller 

teori kan den ses som mer generell. Fördelen med det abduktiva arbetssättet är att forskaren 

inte blir låst vilket den hade kunnat bli om den arbetat antingen induktivt eller deduktivt. Det 

finns dock vissa risker med ett arbeta abduktivt på grund av att forskaren kan vara färgad av 

                                                 
43 Ibid.  
44 Ibid. sidan 31.  
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sin tidigare forskning eller erfarenhet.  Patel och Davidson (2003) skriver vidare att detta 

innebär att det inte finns någon forskning som kan starta helt förutsättningslöst. 45  

 

Sett till hur de olika arbetssätten skiljer sig åt ser vi det som att vår studie har bedrivits 

abduktivt. Vi hade från början innan studien startades en viss kunskap och förförståelse kring 

vårt valda ämnesområde, vilket innebär att vi inte har ett induktivt arbetssätt. När vi valde 

teorin som vi skulle komma att jämföra med det empiriska materialet hade intervjuerna redan 

genomförts, vilket i sin tur leder till att vårt arbetssätt inte är deduktivt. Teorin fanns inte med 

oss från början. Genom att vi arbetar abduktivt har vi i det första steget fått kännedom kring 

hur vi tror att myndighetspersoner resonerar kring att personer med funktionsnedsättning 

väljer att bli föräldrar. Under det andra steget, i samband med att våra intervjuer genomfördes, 

förändrades den bild som vi hade skapat i det första steget. Tankegången gällande hur 

myndighetspersoner resonerar kring att personer med funktionsnedsättning väljer att bli 

föräldrar såg annorlunda ut. 46 

 

2.2 Intervju som metod 

”Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren 

utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. Vi strävar tvärtom efter 

att låta dem få påverka samtalets utveckling. Forskaren har endast gett de tematiska 

ramarna, men man måste samtidigt försäkra sig om att få svar på de frågor man vill belysa.” 

47 

Enligt Kvale (1997) har den kvalitativa forskningsintervjun ibland setts som ovetenskaplig. 

Den kan fungera som en förberedelse för vetenskaplig forskning och ge intressanta resultat 

men intervjun i sig har inte alltid setts som en vetenskaplig metod. 48 För att få det djup och 

                                                 
45 Patel & Davidson, 2003.  
46 Ibid.  
47 Holme & Solvang, sidan 99, a.a.  
48 Kvale, 1997.  
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material som vi är ute efter med vår studie har vi använt oss av samtalsintervjuer, vilken ses 

som en kvalitativ metod. Samtalsintervjuerna har varit semistrukturerade i och med att vi 

följer en intervjuguide som har skapats på förhand där våra frågeställningar ingår. 49 Frågorna 

från guiden har använts vid varje intervju för att säkerställa att vi får ett likvärdigt material.   

 

Den personliga intervjun i form av semistrukturerad eller ostrukturerad ses som de mest 

vanligt förekommande intervjumetoderna. Eftersom det innebär ett möte mellan informant 

och forskare resulterar det i att de synpunkter och uppfattningar som framkommer under en 

intervju direkt kan kopplas till informanten. Informationen som kommer fram genom 

intervjun härstammar från endast en källa. 50 

 

För att skapa en tillit mellan forskaren och informanten är det av stor vikt att informanten har 

en vetskap gällande vad studien innebär och handlar om. 51 ”De som intervjuas måste få reda 

på vad det är de medverkar i. Bara utifrån detta kan vi bygga upp den nödvändiga tillit, som 

är en förutsättning för att intervjusituationen ska fungera.” 52 För att stärka denna tillit har vi 

skickat ut ett informationsbrev till samtliga informanter där de får vetskap om vad studien 

handlar om, anonymitet samt kontaktuppgifter ifall det finns ytterligare frågeställningar från 

deras sida. Det är inte endast ett informationsbrev som behövs för att få den tillit som krävs 

utan som forskare måste du visa ett intresse för informanten och vad den har att säga. Som 

forskare ska man vara uppmärksam och öppen gentemot informanten för att 

undersökningssituationen ska bli så givande som möjligt. 53 

 

 

 

                                                 
49 Denscombe, 2006. 
50 Ibid. 
51 Holme & Solvang a.a. 
52 Ibid, sidan 105.  
53 Ibid. 
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2.3 Reliabilitet och Validitet 

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är 

utklarat i frågeställningen.” 54 

 

Under bearbetning och insamling av material går det ej att undvika att mindre fel kan uppstå. 

Dessa kan ske på grund av en mängd olika faktorer som ingår i processen. Det gäller för 

forskaren att försöka göra dessa fel så minimala som möjligt. Skulle materialet inneha låg 

reliabilitet går det inte att besvara frågeställningarna på ett godtyckligt sätt. Det krävs en viss 

grad av reliabilitet för att de påståenden som frågeställningar innehar ska kunna bemötas på 

bästa möjliga sätt. 55 

 

När vi har intervjuat våra informanter har vi använt oss av en bandspelare. Detta för att skapa 

en så hög reliabilitet som möjligt. Om vi inte hade använt oss av en bandspelare hade det 

kunnat resultera i att en stor del av det empiriska materialet hade fallit bort, och i sin tur 

kunnat misstolkas. Detta hade resulterat i att reliabiliteten blivit låg och därmed kunnat 

ifrågasättas. 56 En annan sak som kan göras för att reliabiliteten ska bli så hög som möjligt är 

att ha våra frågeställningar i åtanke när vi har skapat vår intervjuguide.  

 

Det ses inte som nog tillräckligt att endast inneha en hög reliabilitet vad gäller materialet. 

Skulle materialet inte mäta det vi är ute efter att mäta spelar det ingen roll hur hög 

reliabiliteten är i och med att frågeställningarna då inte kan besvaras. En nödvändighet är att 

materialet även är valid. Reliabiliteten och validiteten går hand i hand. 57 

 

                                                 
54 Holme & Solvang, a.a., sidan 163.  
55 Ibid. 
56 Patel & Davidson a.a. 
57 Holme & Solvang, a.a. 
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Enligt Robson (2006) betyder validitet att granska de svar som fås och se om de är 

sanningsenliga. Om en forskare väljer att studera ett område som redan har undersökts ska 

denna få fram likvärdiga resultat som den tidigare forskaren har kommit fram till. 58 Patel & 

Davidson (2003) skriver att inom den kvalitativa studien ses validiteten inte som enbart 

relaterad till datainsamling. För att uppnå en hög validitet är det viktigt att forskaren strävar 

efter en god validitet genom hela forskningsprocessen. Detta kan te sig gällande hur forskaren 

kan tillämpa samt utnyttja sin förståelse under processens gång. När det kommer till 

datainsamlingen är validiteten kopplad till hur forskaren kan tolka underlaget som trovärdigt 

för den livsvärld som informanten befinner sig i. Validiteten kan även kopplas till hur 

forskaren granskar den inkomna empirin flertydigt men även se om det finns motsägelser 

gällande den. De olika tolkningar som formuleras har en stor betydelse för om validiteten ses 

som låg kontra hög. En fråga som kan komma att bli aktuell är, studeras det område som 

forskaren vill ha kunskap kring? 59 

 

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjumall med frågor som ställs vid varje intervju. 

Ordningen och eventuella följdfrågor kan variera från en intervju till en annan. Vi har i största 

möjliga mån ställt liknande följdfrågor till samtliga informanter.  Detta för att validiteten inte 

ska sänkas. Om följdfrågorna däremot hade varierat hade det kunnat leda till att validiteten i 

vår studie sänkts. I och med att vi transkriberar intervjuerna direkt efter kan vi se vilka 

följdfrågor som ställts och då kunna fortsätta att ställa dessa även till nästkommande 

informant. 

  

2.4 Förförståelse 

Genom att ha tagit del av tidigare forskning gällande funktionsnedsättning har vi kunnat skapa 

oss en förförståelse som vi anser vara viktig i mötet med våra informanter. Anledningen till 

att vi anser att förförståelsen är viktig är för att vi ska kunna förstå och få insikt gällande det 

som informanterna förtäljer vid de olika intervjuerna. För att skapa en så bred förförståelse 

                                                 
58 Robson, 2006.  
59 Patel & Davidson, a.a. 
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som möjligt har vi även tagit del av forskning som gjorts gällande hur det är som kvinna att 

inneha en funktionsnedsättning och vara förälder. Vi har även studerat forskning kring hur 

barn upplever att växa upp i en familj där den ene eller båda föräldrarna har en 

funktionsnedsättning. Att vi studerat denna forskning har bidragit till att vi har fått ett bredare 

perspektiv gällande funktionsnedsättning och den problematik som kan infinna sig.  

 

Tideman 60 (1996) och Håkansson 61(1995) har gett oss en förförståelse och kunskap som vi 

anser vara viktiga gällande funktionsnedsättning i mötet med våra informanter. Vad gäller 

Kollbergs (1989) studie kan den anses vara gammal i och med att det har skett en utveckling i 

diskussionerna kring personer med funktionsnedsättning. Den kan ändå tyckas vara aktuell för 

vår studie då den tar upp synen på mödrar med funktionsnedsättning. Även om den inte 

belyser myndighetspersoners resonemang får vi förförståelse kring ämnet i sig. 62 Gällande 

Hindbergs (2003) studie så är den mer färsk i förhållande till Kollberg (1989). Den kan även 

ses som mer aktuell för oss då den tar upp ett myndighetsperspektiv vilket även vi studerar. 63 

Barrons (2004) bok har för oss varit användbar då vi eftersökt material kring sterilisering. Den 

ger oss en historisk bakgrund till hur personer med funktionsnedsättning en gång setts. 64 

Studien som genomförts av Engelbrecht & Sjöberg (1991) har även den gett oss en 

förförståelse, fast vad gäller vår undersökning kan vi inte se att den skulle vara användbar i 

någon större utsträckning. 65 Den rapport som vi har haft mest användning av är 

Socialstyrelsens (2007) Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning. Även om den 

innehar enligt oss ett barnperspektiv så riktar den sig till personer som arbetar inom bland 

annat socialt arbete. Studien har gett oss en insikt i vilka dilemman myndighetspersoner kan 

ställas inför. Ett dilemma som en myndighetsperson kan möta är hur de ska gå tillväga om de 

ser att det förekommer brister i ett föräldraskap i samband med en utvecklingsstörning. 66 Vi 

                                                 
60 Tideman, a.a.  
61 Håkansson, a.a. 
62 Kollberg, a.a. 
63 Hindberg, a.a. 
64 Barron, a.a. 
65 Engelbrecht & Sjöberg, a.a.  
66 Socialstyrelsen, a.a. 
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anser att denna rapport är av stor vikt för oss då det är just detta specifika ämne som vi är ute 

efter att studera.  

 

2.5 Urval 

När en studie ska genomföras krävs det av forskaren att denne gör ett urval vad gäller 

informanter. Detta på grund av att om det fås fel urvalspersoner finns det risk att hela studien 

omintetgörs. I relation till studiens syfte bör man noga överväga vilket urval som används för 

att utgångspunkten blir densamma som resultatet. 67 Urvalsprocessen i vår studie har inneburit 

ett subjektivt urval, vilket betyder att som forskare välja ut de informanter som är aktuella för 

den pågående studien. Denscombe (2006) skriver att informanterna väljs med syftet att de har 

relevans i förhållande till forskarens undersökning. Subjektivt urval kan användas då 

forskaren redan på förhand har kunskap om de informanter som ska intervjuas och tror sig 

veta att dessa innehar värdefull information. 68 För att få ihop det antal informanter som 

ansågs nödvändiga för vår studie använde vi oss av en telefonkatalog. I första hand ville vi ha 

informanter som fanns inom nära räckhåll vad gäller att kunna besöka dessa utan att behöva 

färdas en alltför lång sträcka. Men efter hand insåg vi att vi var tvungna att utöka vårt 

sökningsområde till hela Kalmar län då det fanns ett stort antal som avböjde.  

 

Under vår studie har vi använt oss av 6 informanter som är verksamma inom Socialtjänstens 

IFO - enhet samt handläggare inom LSS. Dessa 6 informanter är verksamma inom sex olika 

kommuner i Kalmar län. Anledningen till att vi valt att rikta in oss mot dels socialtjänst, dels 

LSS är för att kunna se om det finns likheter kontra skillnader i deras respektive arbetssätt.  

 

 

 

                                                 
67 Ibid. 
68 Ibid.   
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2.6 Etiska aspekter 

Forskningsetik kan innebära två problem. Det första problemet rör moral gällande mål och 

medel inom forskningen medan det andra problemet gäller hur den ovannämnda moralen bör 

upprätthållas genom hela projektet. 69  

 

”Etik används som beteckning för försök – och för resultaten av sådana försök – att 

systematiskt medvetandegöra och bearbeta de grundläggande principer, normer och värden 

som ingår i moralen. Etiken blir så att säga moralens teori. Med moral avses då de principer, 

normer och värderingar som bidrar till att bestämma en persons eller grupps handlingar i en 

konkret situation.” 70 

 

Forsman (1997) nämner i sin bok två inriktningar inom forskningsetiken, dels 

inomvetenskaplig forskningsetik vilken handlar om det inre livet inom forskningen. Inom 

denna inriktning är det av stor vikt att säkra resultaten samt att de är tillförlitliga.  En viktig 

regel är att datan inte förfalskas eller konstrueras felaktigt. Plagiat av texter samt att ha 

korrekta källhänvisningar är av stor vikt. Dels utomvetenskaplig forskningsetik vilken handlar 

om hur olika intressen utanför forskarområdet kan komma att påverka av den forskning som 

görs. Inom denna inriktning diskuteras två frågor, metoder och konsekvenser av forskning. 71 

 

Inom forskning följs en del traditioner, rutiner och procedurer. Det finns en viss inneboende 

moral med värden som annars inte reflekteras över men som ur etiska synvinklar är viktiga att 

begrunda över. Det är av stor vikt att de egna värderingarna och grundläggande antaganden 

som var och en av oss har läggs åt sidan för att inte påverka forskningen som bedrivs. 72 När 

vi har utfört vår studie har vi försökt att inte låta vår förförståelse ha en alltför stor påverkan 

när vi har genomfört våra intervjuer. Vi har låtit informanten stå fö r sitt egna tyckande och 

                                                 
69 Forsman, 1997.  
70 Ibid, sidan 10.  
71 Ibid. 
72 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2002.  
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tänkande och vi har inte påverkat denne i sitt uttalande. De har fått diskuterat fritt kring sin 

yrkesroll och de dilemman som de kan ställas inför.  

 

Vad gäller principen om informerat samtycke bör forskaren både informera muntligt och 

skriftligt gällande vad studien innebär. Det är även viktigt att ge sanningsenlig information till 

informanterna så att de är medvetna om vad studien handlar om. 73 I vår undersökning har vi 

delgivet våra informanter både muntligt och skriftligt om vad studien innebär samt deras 

anonymitet. Både vad gäller namn och kommuntillhörighet går under sekretess och kommer 

inte att utskrivas i uppsatsen. Det muntliga skedde via telefon och det skriftliga i form av ett 

mejl som innehöll ett informationsbrev samt våra kontaktuppgifter (bilaga 1).  

 

I de etiska övervägandena finns fyra krav, öppenhetskravet, självbestämmandekravet, 

konfidentialitetskravet och autonomikravet. Öppenhetskravet innebär att forskaren bör 

informera om sin verksamhet samt hämta in samtycke från personerna som ingår i 

undersökningen. Självbestämmandekravet tar upp att personerna som ingår i undersökningen 

själva ska kunna bestämma på vilka premisser de medverkar i studien. Det är av stor vikt att 

forskaren undviker att informanten hamnar i beroendeställning. Konfidentialitetskravet säger 

att informanterna ska bli försäkrade om att deras anonymitet blir bevarad. Det sista, 

autonomikravet, innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda individer enbart anvä nds 

inom det specifika forskningsområdet. 74 När vi har utfört vår intervjuguide har vi haft i 

åtanke att inte ställa frågor som kan ses som kränkande eller privata. Många kan bli osäkra 

gällande att ställa upp som informant om frågorna rör deras privata sfär samt om frågorna kan 

verka kränkande.  

 

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är dokumentationen av intervjuerna. Det kan upplevas 

som störande om forskaren ständigt sitter och antecknar under en intervju som pågår. 

Informanten kan då känna att den inte är i fokus. Det finns de som kan känna sig obekväma 
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med bandspelare. 75 I vår studie har vi varit noggranna med att informera informanterna om 

att en bandspelare kommer att användas. Detta tog vi upp i det informationsbrev som 

skickades ut samt tillfrågade dem ytterligare en gång innan intervjun påbörjades. Vi har 

förlitat oss på bandspelaren och endast antecknat enstaka meningar. Detta för att informanten 

inte ska känna sig obekväm.   

 

Det kan innebära etiska problem vid utskrivandet av en intervju. Detta på grund av att en 

intervju behandlar känslig information. Det är av stor vikt att skydda informanten samt 

informationen som kommer fram genom en intervju. Forskaren bör förvara intervjubanden 

samt transkribering på en säker plats där ingen annan har tillgång till dem. Vid transkribering 

utelämnas namn, ort, verksamhet samt kommun för att säkerställa anonymiteten på 

informanterna. För att vara på den säkra sidan bör forskaren radera innehållet på banden när 

studien avslutas. 76 Vi har genomfört transkriberingen i samband med aktuell intervju. Det är 

endast vi som genomfört studien som har tagit del av dessa band samt transkriberingar. Efter 

att vi har genomfört vår analys av det empiriska materialet förvarar vi samtliga intervjuer på 

en säker plats för att på bästa sätt skydda våra informanters identitet.  

 

2.7 Bearbetning och analys av intervjuer  

”En utskrift är en överträdelse, en förvandling av en berättarform – muntlig diskurs – till en 

annan berättarform – skriftlig diskurs. Att transkribera innebär att transformera, att ändra en 

form till en annan” 77 

 

Vid en transkribering av intervjuerna blir själva samtalet strukturerat så att detta lämpar sig 

för att i nästa skede kunna analysera. När transkriberingen har skett ses det som det enda 

                                                 
75 Forsman, a.a. 
76 Kvale, a.a.   
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tillförlitliga material i forskningsprocessen.  Det är dock inte det ursprungliga data utan en 

avskrift av den kommunikation som skett mellan forskare och informant. 78  

 

Samtliga intervjuer har transkriberats i samband med att var och en av intervjuerna har 

genomförts. Vår transkribering har skett ordagrant. Detta för att säkerställa trovärdigheten i 

vårt empiriska material samt för att våra frågeställningar ska bli besvarade på ett korrekt sätt. 

Efter att transkriberingen har genomförts har vi granskat varje transkription var för sig för att 

kunna plocka ut de väsentliga delar som vi anser vara viktiga för att kunna analysera samt få 

svar på våra frågeställningar.  

 

Denscombe (2006) skriver att en analys går ut på att dela upp en specifik sak i mindre 

beståndsdelar. Inom den kvalitativa analysen inriktar sig forskaren på att se saker i dess 

sammanhang och att betona hur de olika faktorerna hänger ihop samt hur dessa kan vara 

beroende av varandra. 79 I vår studie har vi valt att presentera vårt empiriska material utifrån 

två teman. Eftersom vi har informanter som är aktiva inom verksamheterna socialtjänst och 

LSS har vi delat in dessa efter deras verksamhetsområde, socialtjänst och LSS. Anledningen 

till detta val är för att i analysen kunna jämföra samt ställa de olika professionerna mot 

varandra för att se om det förekommer några likheter eller skillnader i deras arbetssätt.  

 

3. Tidigare forskning 

Det förekommer lite forskning om hur myndighetspersoner resonerar kring att personer med 

funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar. Trots en omfattande informationssökning kring 

myndighetsperspektivet så har vi endast funnit en studie gällande detta. Med 

myndighetsperspektiv menar vi att studien ger oss en bild av hur det är att vara 

myndighetsperson och handlägga ärenden som rör personer med funktionsnedsättning. Annan 

forskning som vi har hittat rör bland annat hur det är som kvinna att leva med en 
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funktionsnedsättning och samtidigt ha barn samt hur det är som barn att växa upp med 

föräldrar som har en funktionsnedsättning. Vi har valt att placera in den forskning som vi har 

funnit i tre olika teman, funktionsnedsättning, barn till föräldrar med funktionsnedsättning 

samt kvinnor med funktionsnedsättning. Dessa teman är gjort efter eget tycke. Vi är medvetna 

om att det finns oerhört mycket mer forskning kring begreppet funktionsnedsättning men i 

mån av plats har valt att endast lyfta upp ett fåtal av den forskning som gjorts. Nedan följer en 

presentation av den forskning som vi funnit genom vår informationssökning.  

 

3.1 Funktionsnedsättning 

Håkanssons (1995) bok, Alla är vi människor – tio berättelser om att leva med ett gravt 

funktionshinder syftar till att öka förståelsen för människor med en grav funktionsnedsättning 

och även försöka minska den osäkerhet som så många i samhället känner gentemot människor 

med funktionsnedsättning. Större delen av intervjuerna som boken bygger på gjordes innan 

LSS – lagen tillkom. Håkansson har genom denna studie intervjuat tio olika personer som 

innehar någon form av funktionsnedsättning. De personer som har ingått i studien har 

antingen levt med sin funktionsnedsättning sedan födseln eller så har den uppkommit i vuxen 

ålder på grund av olyckshändelse. Anledningen till att studien genomfördes var att visa hur 

personer med funktionsnedsättning hanterar sitt dagliga liv samt ge läsarna en insikt över hur 

det är att leva med en funktionsnedsättning i dagens samhälle. Håkansson (1995) har med sin 

studie kommit till fram till att även om en person innehar en funktionsnedsättning så upplever 

informanterna att det än dock går att leva ett någorlunda drägligt liv. 80 

 

Syftet med Tidemans (1996) bok, Perspektiv på funktionsnedsättning och handikapp, är att 

introducera kunskapsfältet kring funktionsnedsättning och att ge en inblick i grundläggande 

synsätt men också att väcka ett intresse för en fördjupning av vidare studier inom detta 

ämnesområde. Den redogör bland annat för historien kring handikapp, funktionsnedsattas 

villkor i samhället, förhållningssätt i samhället kring funktionsnedsättning samt diskussioner 

gällande framtidsvisioner ur funktionsnedsattas perspektiv. Denna bok är ingen studie i sig 
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vilket leder till att det inte finns något specifikt syfte mer än att informera och ge kunskap åt 

sina läsare. Detta leder i sin tur till att det inte finns något direkt resultat att presentera. 81 

 

3.2 Barn till föräldrar med funktionsnedsättning 

Syftet med Hindbergs (2003) studie, Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, är att 

synliggöra barn som har föräldrar med någon form av utvecklingsstörning, detta för att uppnå 

en ökad kunskap gällande barnens situation och livsvillkor. De föräldrar som boken tar upp 

har antingen en diagnos som utvecklingsstörd eller saknar en diagnos trots att deras 

intelligensnivå ses som låg. 82 Boken redogör bland annat för hur myndighetspersoner agerar 

inom sin profession när personer med funktionsnedsättning kommer i kontakt med dem i 

samband med en graviditet. Författaren beskriver hur bland annat MVC som är den första 

instans som nyblivna föräldrar kommer i kontakt med går tillväga i vården av gravida 

personer med funktionsnedsättning. Barbro Hindberg skriver också om hur deras behov och 

stöd tillfredsställs av andra myndighetsinstanser som är aktuella när personer med 

funktionsnedsättning får barn. 83 En slutsats är att föräldrar med funktionsnedsättning gärna 

tar emot hjälp i hemmet men inte hjälp med barnen. Detta vill de klara av på egen hand på 

grund av att de vill ses som alla andra och klara denna uppgift utan utomstående hjälp. 84 

 

Socialstyrelsen (2007) skriver i sin rapport, Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning, 

hur det är som barn att växa upp med föräldrar som har någon form av utvecklingsstörning. 

Den tar upp olika svårigheter som ett barn kan ha då de inte får sina behov tillgodosedda. 

Rapporten påvisar att barn som växer upp med föräldrar som innehar en utvecklingsstörning 

ofta tar på sig ett alltför stort ansvar och agerar föräldrar åt sina föräldrar. Andra svårigheter 

som tas upp är att föräldrar med en utvecklingsstörning många gånger saknar ett empatiskt 

förhållningssätt gentemot sina barn. Att det finns en avsaknad av förståelse gällande barnets 

behov och utveckling. Rapporten erhåller främst ett barnperspektiv vilket visar sig genom att 
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den tar upp de svårigheter som ett barn kan uppleva då det växer upp med föräldrar som har 

en utvecklingsstörning. Denna rapport är skriven för och riktar sig främst till yrkesverksamma 

socialarbetare samt hälso – och sjukvård. 85 

 

3.3 Kvinnor med funktionsnedsättning 

Barron (2004) skriver i sin bok, Genus och funktionshinder, hur kvinnor ser på sitt moderskap 

samt vilka livsvillkor som kvinnor med funktionsnedsättning upplevt förr och idag. Den ger 

oss dessutom en historisk bakgrund till hur personer med funktionsnedsättning har blivit 

sedda. Boken tar upp frågor om våld, makt, sexualitet, sterilisering och utanförskap. En av 

slutsatserna som Barron (2004) har kommit fram till är att de föräldrautbildningar som finns 

tillgängliga inte räcker till för föräldrar med funktionsnedsättning. Ett bättre alternativ vore 

individuella kurser. En annan slutsats är att föräldrar med funktionsnedsättning gärna tar emot 

hjälp i hemmet men inte hjälp med barnen. Detta vill de klara av på egen hand på grund av att 

de vill ses som alla andra och klara denna uppgift utan utomstående hjälp. 86
 

 

I boken, Kvinnobilder, en bok om kvinnor med handikapp, skriven av Engelbrecht och 

Sjöberg (1991) diskuteras hur en kvinna med funktionsnedsättning situation inte har kommit 

fram varken i statistik, massmedia eller historien. Boken låter deras röst bli hörd. Kvinnorna 

berättar om kunskap, styrka och kompetens men även om slit och möda som de fått och får 

genomgå. Andra saker som tas upp är bland annat barn – mamma relationen, arbetsliv och 

synen på dem själva. I kapitlet som handlar om förhållandet mamma – barn berättar ett flertal 

kvinnor om den längtan de har haft till att skaffa barn och hur de i vissa fall har gått tillväga. 

Många av kvinnorna har kunnat göra detta möjligt genom att de har fått hjälp från samhället. 

87 
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Kollberg (1989) har genomfört en studie, Omstridda mödrar. En studie av mödrar som 

förtecknats som förståndshandikappade, vars syfte var att söka efter samt skildra mödrar som 

har diagnostiserats som förståndshandikappade. Ett annat syfte var att se vilka faktorer som 

har betydelse för mödrarnas föräldrafunktion. 88 ”Studien har visat att stabila emotionella 

förhållanden under uppväxttiden har stor betydelse för hur dessa kvinnor klarar sin 

föräldraroll. Detta kan tyckas självklart, dock tycks det vara nödvändigt att framhålla att det 

allmängiltiga gäller även de mödrar som klassats som förståndshandikappade.” 89 Så gott som 

samtliga mödrar som har ingått i studien visar att de känner en misstro gentemot samhället och 

myndighetspersoner. De upplever en ständig oro över att barnen ska tas ifrån dem, och vill därför inte 

ta emot de insatser som de har blivit tilldelade. 
90 

 

4. Teori 

”En teori är ett påstående om förhållandet mellan saker. En teori är i princip universell, 

alltid tillämpligt och giltig för alla enheter av det aktuella slaget. Begreppet teori måste 

hanteras mer försiktigt i samhällsvetenskaperna än i naturvetenskaperna, eftersom det 

sociala fenomenen är komplexa och människor reagerar på kunskaper om sig själva på ett 

sätt som kemikalier och krafter inte gör.” 91 

 

Vid vårt val av teori utgick vi ifrån vad som kunde vara mest lämpligt i förhållande till våra 

frågeställningar. Vilken teori eller vilka begrepp skulle genom en analys av vårt empiriska 

material besvara våra frågor samt ge en förståelse av hur myndighetspersoner resonerar kring 

att personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar? Efterhand kom vi fram till att 

empowerment och paternalism är de former av teoretiska begrepp som vi anser vara mest 

lämpliga för en analys. Anledningen till vårt val av dessa teoretiska begrepp är att vi genom 

vår analys vill se hur myndighetspersoner inom de olika verksamheterna arbetar i förhållande 

till sina klienter. Genom att analysera utifrån dessa begrepp kan vi se hur mycket klienten 
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själv har att bestämma när det gäller föräldraskap och barnuppfostran samt hur delaktiga de är 

i beslut som rör dem själva. Det kan göras kopplingar utifrån begreppen empowerment och 

paternalism till begreppet medborgarskap. Detta begrepp innebär till större delen en juridisk 

folkrättslig benämning av att inneha eller uppfylla kraven för ett svenskt medborgarskap. 

Begreppet innebär även gemensamma rättigheter och skyldigheter samt engagemang mot det 

samhälle som människor lever i. 92 Med andra ord handlar medborgarskap om relationen 

mellan stat och individ, det vill säga, relationen mellan det offentliga och den enskilde 

personen. 93  

 

En ambition med medborgarskapet är att medborgarna inom samhället inte endast ska få ta 

del av politiska och civila rättigheter utan även sociala rättigheter. Det sociala 

medborgarskapet innebär att medborgarna ska bli garanterade välfärd utifrån samhällets 

rådande standard. En viktig punkt inom socialt medborgarskap är att de rättigheter som tillhör 

medborgarna även ska skydda individer från osäkerhet som kan uppstå. Personer med 

funktionsnedsättning har samma rättigheter som personer utan funktionsnedsättning. Alla 

medborgare har tillgång till dess rättigheter genom SoL (2001:453). För personer med 

funktionsnedsättning finns ytterligare lagrum för att stärka deras medborgarskap om det skulle 

vara så att behovet är större än vad SoL (2001:453) kan täcka. Detta lagrum är LSS 

(1993:387), vilken är en rättighetslag som ger personer med funktionsnedsättning stöd och 

service om behovet finns. 94 

 

Även om kopplingar kan göras mellan ovannämnda begrepp anser vi inte att medborgarskap 

är tillräckligt tydlig för att kunna användas i vår analys. Vi ansåg att det var viktigt att nämna 

det då det än dock finns relevant koppling till empowerment och paternalism.  
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4.1 Empowerment 

Begreppet empowerment ses som en ideologi. Processen kan leda till ökad empowerment men 

även till en förändring. Ideologin framhåller utvecklandet av människors egna resurser och 

kapacitet. Den innehåller ett positivt förhållningssätt gentemot olika enskilda individer och 

grupper. Empowerment kan betraktas genom tre nivåer, individuell, grupp samt samhällsnivå. 

Den förstnämnda nivån innebär främst en kontroll av självbestämmande, självkänsla och det 

egna livet. Gruppnivån kan stärka specifika grupper genom att handla kollektivt eller genom 

att tillfredsställa olika behov och mål som är gemensamma för gruppen i sig. Den slutliga 

nivån, samhällsnivån, berör ett agerande som sker kollektivt inom samhällets politiska eller 

offentliga sfär. Detta för att nå en jämnare fördelning av olika resurser som finns inom 

samhället. 95 

 

Det huvudsakliga målet med empowerment är kollektivt lärande och social jämställdhet 

genom social rättvisa och ökad trygghet för människan. Begreppet empowerment har idag 

blivit allt viktigare när det kommer till den sociala utvecklingen. Det finns en rad olika 

dimensioner inom empowerment, social, pedagogisk, personlig, politisk och ekonomisk. Om 

dessa dimensioner uppfylls kan individer uppnå personlig makt och förnya den egna 

förmågan att kunna påverka andra människor (relationsmakt). Detta kan i nästa steg leda till 

att det skapas en möjlighet att mer generellt förändra maktfördelningen (politisk makt). Vad 

gäller den politiska empowerment – ideologin så strävar den efter att ansvaret ska läggas på 

individen för att denne ska tillfredsställa sina specifika behov. Det finns dock ett outtalat mål 

gällande att begränsa kostnader och insatser från statens sida. 96 

 

Empowerment innehåller tre centrala beståndsdelar, självtillit, kontroll och makt. Begreppet är 

demokratiskt och har en stark känsla för de mänskliga rättigheterna. 97 Syftet med 

empowerment är att klienterna ska bli hjälpta med att uppnå makt samt kunna fatta beslut 
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96 Ibid. 
97 Hydén, a.a. 



C-uppsats 

SOA 3400 

Therese Andersson & Malene Helander 

 

34 
 

gällande deras egna liv och över de handlingar som rör dem själva. Detta kan göras genom att 

stärka klientens självförtroende, minska sociala och personliga hinder och omfördela makten 

så att den förflyttas från omvärlden till klienten. 98 

 

Känslan av att ha kontroll över ens egna liv ses som ytterligare en definition av 

empowerment. Ett annat inslag i empowerment är individens inre styrka och förmåga att nå 

upp till uppsatta mål. En viktig ingrediens inom empowerment är att vara deltagande samt 

vikten av att kunna samarbeta. Ordet empowerment kan även innehålla realiteter om att 

förändringar även ske i samhällsstrukturer.  99 ”Med andra ord refererar empowerment både 

till den subjektiva erfarenheten och den objektiva verkligheten, till människans inre och yttre 

förhållanden, till insikt och utsikt, till känsla och kunskap.” 100 

 

För att kunna hjälpa klienterna till att få kontroll över sina liv lånar socialarbetaren ut sin egen 

makt under den tid som kontakten dem emellan varar. Detta kräver att socialarbetaren innehar 

resurser. 101 Empowerment är inte begränsat till att endast gälla att stötta och tillåta människor 

att på egen hand agera utan det handlar om att överlämna måttligt med makt åt klienterna så 

att de även i fortsättningen har makt och kontroll över sina liv. Vad gäller människors 

önskemål och behov ska socialarbetaren vara opartisk och trovärdig så att klienten kan känna 

trygghet och en tillförlitlighet gentemot socialarbetaren. Empowerment har paralleller 

kopplade till kognitiva teorier och humanistiska synsätt. Dessa teorier och synsätt tar upp 

vikten av att klienten ska medvetandegöras och bli uppmärksam gällande sina starka sidor. 102 

När det gäller att öka klientens makt ses inga hinder på grund av att hela maktförmågan inte 

har utnyttjats. Det är vanligt förekommande att klienter innehar makt men att de många 

gånger inte förmår utnyttja denna i och med att de tror sig sakna förmågan. Genom detta är 

därför empowerment ett mer positivt synsätt inom det sociala arbetet jämfört med sedvanliga 

                                                 
98 Adams, Dominelli & Payne, 2002. 
99 Ibid.  
100 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, sidan 212, a.a.  
101 Dominelli, 2002.  
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anti – förtryckande eller radikala synsätt. Dessa synsätt går nämligen ut på att grupper som 

saknar makt är utsatta för strukturellt förtryck. 103 

 

Det finns inte endast fördelar med begreppet empowerment utan det förekommer även 

nackdelar. Enligt Jarhag (2001) kan begreppet empowerment ses som problematiskt vad 

gäller de sociala systemen som finns i samhället. Detta på grund av att empowerment är 

väldigt kraftfullt och riktar sig till både erfarenhet och tanke. Med tanke på att begreppet 

används av både grupper och enskilda personer kan det leda till att maktskillnaden utmanar 

samt leder till problem för dem som innehar makt. 104  

 

Jarhag (2001) skriver att det kan vara svårt att som socialarbetare arbeta utifrån empowerment 

då det kan innebära svårigheter att avsäga sig alltför mycket makt även om denne är kunnig 

inom området och känner sympati för sin klient. 105 Payne (2005) tar upp ytterligare en 

svårighet som socialarbetare kan ställas inför i arbetet med sina klienter. Denna svårighet ä r 

att användandet av empowerment inte alltid kan spridas vidare till övriga klienter samt olika 

nätverk. Den enskilda klienten som fått ta del av makten kan komma att vilja ha ytterligare 

makt så att övriga klienter drabbas och därmed står utan makt. 106 

 

Begreppet empowerment anses bli allt mer populärt trots att begreppet i sig är diffust. 

Askheim och Starrin (2007) skriver att en av anledningarna till begreppet har kommit att bli 

populärt är att det innehåller tre komponenter som ligger många varmt om hjärtat, nämligen 

makt, styrka och kraft. Dessa ord hänvänder sig till människans innersta önskningar. 107 ”Vi 

                                                 
103 Ibid.  
104 Jarhag, a.a. 
105 Ibid.  
106 Payne, a.a.  
107 Askheim & Starrin (2007) 
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vill känna oss starka och kraftfulla, vi vill ha något att säga till om, och vi vill ha makt och 

kontroll över våra liv.” 108  

 

Begreppet empowerment är i dagsläget implementerat hos många olika aktörer inom det 

välfärdspolitiska fältet. Agendorna för aktörerna ser olika ut, likaså infallsvinklar vilket leder 

till att konsekvenserna från deras agerande skiljer sig åt. Detta resulterar i att fackfolk som vill 

använda sig av empowerment kan komma att stöta på dilemman och utmaningar i det dagliga 

arbetet. Askheim och Starrin (2007) påpekar vikten av att vara medveten om den egna 

praxisen och rollen i arbetet med empowerment. Men det gäller också att vara medveten om 

de konsekvenser som kan infinna sig vid ett användande av begreppet empowerment. 109 

 

Vi kommer att använda begreppet empowerment som ett verktyg för att kunna se om 

myndighetspersonen ger den funktionshindrade möjlighet till att stärka en befintlig eller 

kommande föräldraroll. Är det så att myndighetspersoner väljer att integrera sina klienter i de 

beslut som tas?  

 

4.2 Paternalism  

Paternalism innefattar en kultur av att vara regim där den vanliga människan ses som att den 

inte kan förstå sitt eget bästa utan behöver hjälp av experter. 110 En tillämpning av paternalism 

sker då klientens omgivning fattar ett beslut kring klienten utan att dennes samtycke 

medgivits. 111 

 

Två karaktäristiska drag som kännetecknar paternalism är (1) syftet att utföra något gott för en 

annan individ, (2) de konsekvenser som blir av att någon tar makten ifrån en annan individs 

                                                 
108 Ibid, sidan 9. 
109 Ibid.  
110 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  
111 Jarhag, 2001. 
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önskningar. Ett tredje kännetecken för paternalism är att försöka reglera en individs beteende 

genom att denne underkastar sig någon annans auktoritet. Den auktoritära personen 

kontrollerar dennes möjlighet att utnyttja olika privilegier och resurser. Detta kan ske genom 

att det konstrueras olika benämningar på ett legitimt behov som en individ innehar samt 

genom att ett tillåtande beteende tillämpas. 112 

 

Inom det sociala arbetet handlar paternalism om att individens olika handlinga r och 

valmöjligheter blir begränsade. Detta begränsande motiveras genom att det är för individens 

bästa. Ett paternalistiskt förhållningssätt kan ge ett sken av beskyddande och välvillighet. Me n 

detta är endast en illusion. Det paternalistiska synsättet behandlar vuxna som om de vore barn 

och att dessa personer innehar egenskaper som är barnlika. Detta märks särskilt väl när det 

kommer till synen på äldre och funktionshindrade. 113 En paternalistisk socialarbetare spelar 

rollen som klientens befriare. Socialarbetaren ser sin klient som ett offer på grund av den 

omständighet som råder och uppfattar inte klienten som att den är orolig för undertryck. 

Istället uppfattar socialarbetaren att klienten tillhör en homogen och obruten förtryckt grupp. 

Detta förtryck som gruppen är utsatt för kommer från dess omgivning, vilket kräver att en 

förvandling och att ett återupprättande sker. Det krävs även en förändring vad gäller gruppens 

värdighet och frihet. Dessa två behöver återinföras för att gruppen eller den enskilda personen 

ska känna delaktighet i samhället. 114 

 

När en verksamhet motiverar sitt arbete genom att referera till att det är för individens bästa 

utan att denne har gett sitt uttryckliga medgivande till det ses det som att den är 

paternalistiskt. 115 Ett paternalistiskt förhållningssätt finns inte enbart etablerat hos den 

enskilde socialarbetaren utan även inom olika organisationer där socialt arbete bedrivs. 116 

 

                                                 
112 Ibid.  
113 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  
114 Jarhag, a.a. 
115 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  
116 Jarhag, a.a.  
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Vi ser begreppet paternalism som användbart för att kunna synliggöra vilka faktorer som kan 

komma att begränsa den enskilde i förhållande till myndighetspersonen. Genom att 

komplettera begreppet empowerment med begreppet paternalism skapas enligt vår mening en 

möjlighet att se vilka myndighetspersoners resonemang är vad gäller då personer med 

funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar. Vi kan även med dessa begrepp se vilka 

förutsättningar som infinner sig vid ett föräldraskap då dessa personer kommer i kontakt med 

myndighetspersoner.  

 

5. Resultat och Analys 

I presentationen av vårt empiriska material har vi valt att dela in våra sex informanter efter två 

olika teman beroende på vilken profession de innehar. Vi har 3 informanter som har sin 

profession inom verksamheten socialtjänst, samt 3 inom omsorgsförvaltningens LSS - enhet. 

De teman som vi använder oss av är, socialtjänst och LSS. Vi kommer att presentera de mest 

väsentliga frågorna från intervjuguiden (bilaga 2) och därunder redogöra för vad som 

framkommit från var och en av informanterna. För att inte kunna spåra personens identitet har 

vi valt att ge samtliga ett alias. Namnen på våra informanter är inte deras egentliga. Genom 

detta kan vi sedan på ett överskådligt sätt koppla vårt empiriska material med de 

vetenskapliga begrepp som vi har valt att använda och därefter analysera. Socialtjänsten blir i 

de flesta fall inkopplade först när ett barn har fötts. En utredning kan startas på ett ofött barn 

men detta är ovanligt förekommande. LSS - handläggarna däremot kan komma in innan ett 

föräldraskap är aktuellt.   

 

5.1 Tema 1: Socialtjänst 

Vår första fråga till våra informanter handlade om huruvida de hade någon personlig 

erfarenhet vad gäller att möta personer som har en funktionsnedsättning och vill bilda familj. 

Två av våra informanter hade erfarenhet av att personer har kommit till dem innan de har 

bildat familj medan en informant inte hade någon erfarenhet gällande detta. Informanterna 

nämnde att de först kommer i kontakt med dessa personer när de har bildat familj. Det är 
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väldigt ovanligt att ett möte sker innan ett barn har blivit fött. Det kan dock ske att en 

utredning startas på ett ofött barn men detta kräver klientens samtycke.  

 

”Den frågan tänkte jag mycket på. Alltså jag har jobbat i mer än 30 år med socialt arbete men jag har inte 

någon erfarenhet utav att någon har kommit och frågat innan.” (Gudrun) 

 

”Funderar på att skaffa är ovanligt, att de kommer innan, utan det brukar mer vara ett faktum. Men jag har 

faktiskt varit med om någon som har kommit innan. Om jag bara tänker ut, en som jag kan komma på. Det är en 

svagbegåvad pappa med en kvinna som haft stora psykiska problem. Och de har diskuterat det med oss lite, hur 

blir det om vi skaffar barn, kommer ni att ta det ifrån oss?” (Kerstin)  

 

Med våra teoretiska begrepp som verktyg kan vi se att i denna fråga arbetar socialtjänsten ur 

ett empowerment – inriktat synsätt då det behövs samtycke från klienten om socialtjänsten ska 

bli inkopplade innan ett barn är fött. 117 Hade det å andra sidan varit att det inte hade krävts ett 

samtycke utan att socialtjänsten ändå hade blivit inkopplade märks ett paternalistiskt inslag i 

arbetssättet. Detta i och med att då hade de agerat så som en förmyndare och inte arbetat för 

att klienten ska vara deltagande. 118 

 

Samtliga informanter anser att problem kan uppkomma när en person med 

funktionsnedsättning väljer att bli förälder. De påtalar dock att problemen är störst vad gäller 

personer med psykisk funktionsnedsättning. En fysisk funktionsnedsättning går att 

kompensera med olika hjälpmedel och insatser.  

 

”Och nu talar jag då om psykiska, och det är så här, att ofta, tycker jag i debatten att man pratar om människors 

rätt att ha barn, men jag anser inte att någon har rätt att ha barn, men däremot anser jag att barn har rätt att ha 

föräldrar som kan tillgodose deras behov. Och man kan ju aldrig generellt utesluta, det kan ju va någon som har 

ett funktionshinder där man är medveten om bekymmer och där den andre föräldern kompenserar, man har ett 

gott nätverk, det går att lösa. Men alltför ofta, i de fall som jag har sett, så är det ju just det, att det är bristen på 

insikt och förmågan att ha insikt som är det stora bekymret.” (Lena)  

 

”Det är ju individuellt. Är det ett funktionshinder, att man har en fysisk problematik, så behöver det inte vara 

några problem alls. Men dessa personer blir inte aktuella på socialtjänsten. Men är man psykiskt 

                                                 
117 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  
118 Jarhag, a.a.  
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funktionshindrad, någon psykiatrisk diagnos eller svagbegåvning, då är det svårigheter, men också hur pass illa 

däran man är. Och vad man har för nätverk. Men ju mer svagbegåvad man är, desto svårare är det ju.”  

(Kerstin) 

 

 

Vi frågade våra informanter hur de samtalar med personer som har en funktionsnedsättning 

och om det kan finnas olika resonemang eller strategier i deras arbete. Och om detta kan bero 

på vilket funktionsnedsättning personen ifråga har. De påtalade återigen att det beror helt och 

hållet på vilket funktionsnedsättning personen innehar. Informanterna har sagt att om det till 

exempel är en person med utvecklingsstörning eller svagbegåvning måste samtalet föras på en 

nivå som den personen förstår för att denne ska få insikt i problematiken som kan finnas. 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2002) skriver att paternalism innehar ett specifikt sätt vad 

gäller synen på klienten. Auktoriteten samtalar med klienten som om de vore små barn. 119 Vi 

kan se att det finns likheter med detta i socialtjänstens arbete då deras samtal ser annorlunda 

ut med en person som innehar en svagbegåvning jämfört med om personen skulle vara 

normalbegåvad. Deras tillvägagångssätt kan även ses som empowerment – inriktat då de har 

en förståelse för klientens specifika problematik. Att de väljer att samtala på en nivå som 

klienten förstår. Genom att samtala på klientens nivå leder det till att klienten blir delaktig i 

den problematik som finns omkring den enskilde. 120 

 

”Man måste alltid vid ett samtal med vem det än är försöka lyssna in och se vad det är för en person och vi lken 

nivå det är på. Sen får man anpassa sig. Psykiskt funktionshinder som har kontakt med psykiatrin så pratar man 

utifrån diagnoserna och vilka svårigheter det ger i vardagen. En del får man ju bara rita upp, här är huset, och 

här är din flicka. Så här mycket behöver ett barn, och så här mycket kan du ge henne. Och allt det här måste du 

ha hjälp med att din flicka får.” (Kerstin)  

 

 

En fråga som vi valde att ställa var om informanterna i sin yrkesroll känner att de har ett 

ansvar i att avråda personer med funktionsnedsättning från att bli föräldrar. Vi frågade även 

om de upplyser gällande vilka svårigheter som kan infinna sig i ett föräldraskap. 

Informanterna svarade med att inom socialtjänsten är det inte aktuellt i att avråda föräldrar vid 

                                                 
119 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  
120 Adams, Dominelli & Payne, a.a.  
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ett första barn. Avrådan sker i de fall föräldrarna redan är aktuella inom socialtjänsten och 

funderar på att bli föräldrar på nytt. Svaren vi fick från våra informanter såg olika ut. Två 

informanter svarade med att de avråder personer med funktionsnedsättning att bli föräldrar 

igen då detta barn också kan komma att bli omhändertaget om så har skett med det första 

barnet. En annan informant anser att denne inte kan avråda en person ifrån att bli förälder på 

nytt.  

 

”Ja, och där är det så att vi kan ta ett exempel. Vi får ju dem till oss och då är det på ett eller annat sätt. Vi har 

aldrig varit inblandade innan de har fått sitt första barn. Skaffar de fler barn så kanske alltihop går över styr 

och då är det faktiskt så att vi avråder, alltså.” (Gudrun) 

 

”Om jag tänker på mina 300 år i socialtjänsten så har jag ju egentligen bara träffat ett par. Men sen vet jag att 

mina kollegor här, det är någon kvinna vars barn blev omhändertaget för 15 år sedan kanske, och hon har ju 

varit gravid 15 gånger sedan dess, och gjort abort varje gång. Och då brukar hon ringa och säga, tycker du att 

jag ska göra abort? Ja, det kan ju inte jag bestämma, ni vet. Men hon har gjort det varje gång. Det är väldigt 

känsligt. Men kommer de med en fråga, då får man ju prata om det som det är.”  (Kerstin)   

 

 

De informanter som i sin yrkesroll väljer att avråda sina klienter till att återigen bli föräldrar 

innehar ett paternalistiskt förhållningssätt. Detta på grund av att de anser att klienten inte själv 

har kapacitet att själv fatta detta beslut. Enligt Jarhag (2001) kan den paternalistiske 

socialarbetaren se sig som om den vore klientens befriare och att denne har rätt att fatta beslut 

gällande klienten utan att samtycke intas. Informanten befriar sin klient från att återigen 

genomgå att deras barn blir omhändertaget genom att avråda. 121 

Vi frågade våra informanter om vad de tror spelar in för en tjänsteman som hamnar i en 

situation som denna. Samtliga informanter ansåg att personliga värderingar och åsikter spelar 

en stor roll. De sa även att det är viktigt att ta fasta på vad som är evidens och vad som är 

verklighet.  

 

”Det är exakt vilka egna värderingar jag har. Alltså det här är så otroligt starka känslor i det här. Ska man som 

utvecklingsstörd få ha barn? Då kan jag säga det, det är därför det är viktigt med utbildning så att man liksom 

får lära sig att förstå hur olika vi är och alltihop det här samspelar. För om du inte har din utbildning utan du 

                                                 
121 Jarhag, a.a. 
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bara kommer utifrån gatan, det är klart du säger, det är klart de inga barn ska ha. Eller så, så det har väldigt 

stor betydelse vad man själv bär med sig in i det här.” (Gudrun) 

 

 

En annan fråga som vi ställde var angående vilket stöd samt vilka insatser som samhället kan 

ge om en person med en funktionsnedsättning väljer att bli förälder. Vi frågade även om det är 

aktuellt med insatser innan barnet är fött. Två av informanterna nämner att det finns ett 

samarbete med mödravårdscentralen och att de i en del fall kan få kontakt med mammor 

redan innan barnet är fött. Detta är dock ovanligt. Om socialtjänsten blir inkopplade innan 

barnet är fött erbjuds inga direkta insatser mer än samtal. En informant pratade om insatser 

som kan komma att bli aktuella då ett barn har fötts. Dessa insatser kan bland annat vara 

hemma – hos och hemterapeut. Adams, Dominelli & Payne (2002) skriver att en viktig 

ingrediens inom empowerment är att vara deltagande samt vikten av att kunna samarbeta. 

Detta märks av då stödinsatser av olika slag kan komma att erbjudas. 122 

 

”Man brukar ju pröva det som vi kallar hemma – hos, det finns ju tusen olika benämningar, hemterapeut och 

familjepedagog. Och det är ju just att försöka hemma och se och oftast kanske i samarbete med 

barnhälsovården. Vad är det som fungerar? Och man kanske sätter upp vissa punkter, vad ska vi jobba med? 

Och man kan ju givetvis ha, jag menar kontaktpersoner, man kan ha stödfamilj.” (Lena) 

”När de inte har något barn. Som jag sa så kan man inte öppna en utredning på ett ofött ba rn, men man kan 

försöka få en relation och vi har flera stycken som är gravida där det finns fem stora frågetecken kring hur det 

här ska gå. Det är några som har ett antal barn omhändertagna redan. Men är man inte i sedan förut, är man 

inte aktuell sedan förut så kan man ju inte tvinga på något, men vi kan ju erbjuda samtal under graviditeten, 

kolla av. Vad har de för relation till det väntade barnet? Försöka trygga upp det innan. Sen har vi ju som jag sa 

innan, närheten till MVC så vi kan försöka samarbeta, att man går in, när de är på kontroll, så kan de hämta in 

oss, eller att de kommer hit, hälsar och pratar.” (Kerstin)  

 

5.2 Tema 2: LSS 

Vad gäller LSS – handläggarnas svar på frågan om de har någon personlig erfarenhet av 

möten med personer som har en funktionsnedsättning och vill bilda familj så framkom olika 

svar. En av dem hade ingen personlig erfarenhet gällande detta medan övriga två hade 

erfarenhet.  

                                                 
122 Adams, Dominelli & Payne, a.a.   
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”Ja, det har jag. Både av de som vill ha barn eller bilda familj och också då personer som redan har barn.” 

(Lotta) 

 

”När jag tänkte på den frågan så alltså inte helt så direkt att jag känner, att jag känner mig varm i kläderna på 

det. I vår kommun har vi två stycken som tillhör LSS – personkrets och som har barn.” (Marit)  

 

”Ja, det är ganska vanligt. Eller vanligt och vanligt men det är förekommande att lindrigt utvecklingsstörda som 

har det funktionshindret vill bilda familj.”  (Birgitta) 

 

 

Handläggarnas svar gällande hur de tänker kring att ha ett barn när man har en 

funktionsnedsättning ter sig olika. En informant nämner att hon har egna personliga 

värderingar men att dessa inte får påverka hennes yrkesroll. Ett annat svar som framkommer 

är vad hon kan bidra med för insatser för att underlätta ett föräldraskap. Hon ser inte endast 

den person som har insatser enligt LSS (1993:387) utan tänker även ur ett barnperspektiv. 

Från början tänker hon dock mer kring vad som är problemet. En annan informant påtalar att 

om det är en fysisk funktionsnedsättning ses inga problem, utan problemen kommer när det 

handlar om en utvecklingsstörning. Hon ser då annorlunda på saken.  

”Då tänker jag på vikten av att man utifrån sina förutsättningar får den hjälp och det stöd som man behöver. Då 

tänker jag främst på hur det här, hur och vad kan vi ställa upp med? Och vad vill personen ha hjälp med? Och 

man tänker liksom både ur den enskildes perspektiv men också ur barnets perspektiv. Fast så tänker jag inte från 

början, utan jag tänker, vad är problemet?” (Lotta) 

 

”Jag tror att har du ett funktionshinder utan en utvecklingsstörning för du kan ju ha ett fysiskt funktionshinder 

och då ser jag det inte på det på samma sätt.” (Birg itta)  

 

När det kommer till frågan, hur de samtalar som myndighetsperson med personer som har en 

funktionsnedsättning, samt om det finns olika resonemang och strategier i deras arbete, 

nämner en informant vikten av att samtala på klientens nivå. Att det samtalas på ett sätt som 

om myndighetspersonen och klienten känner varandra. Det handlar mycket om att resonera 

kring föräldraskapets olika sidor. En annan informant nämner att det helt och hållet beror på 

vilket funktionsnedsättning klienten ifråga har. Hon berättar att det är lättare att hjälpa och 

bistå med insatser när det handlar om en fysisk funktionsnedsättning. Denna informant ser att 



C-uppsats 

SOA 3400 

Therese Andersson & Malene Helander 

 

44 
 

det inte alltid finns tillräckligt med insatser åt personer med psykisk funktionsnedsättning som 

är föräldrar. Den tredje informanten säger att om personen har en utvecklingsstörning så talar 

inte myndighetspersonen om vilka hjälpmedel som finns att få eller vilka möjligheter som 

finns med ett föräldraskap. Har däremot inte klienten en utvecklingsstörning ser samtalet 

annorlunda ut. Detta kan ses som att de står över sina klienter och agerar som förmyndare. 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2002) skriver att den paternalistiske kulturen innefattar en 

regim där den vanliga människan inte anses förstå sitt eget bästa utan behöver hjälp av 

experter. 123 

 

”Ja, det har det ju absolut. Det har jättestor betydelse vad de har för funktionsnedsättning. Har de inte en 

utvecklingsstörning då är det viktigt att berätta vilka möjligheter och stöd de kan få . Det finns ju de som har 

insatser enligt LSS och har barn. Det beror ju på vilket funktionsnedsättning de har, för har de ett 

förståndshandikapp så får man ju åskådliggöra det på ett mycket mer lättförståeligt sätt och där försöker jag 

motivera dem från att avstå från att skaffa barn.” (Birgitta) 

 

 

Vad gäller frågan om myndighetspersonerna känner ett ansvar i att avråda personer med 

funktionsnedsättning att bilda familj går meningarna isär. En av dem ser det som sitt ansvar 

att avråda medan övriga två känner att de vill diskutera ämnet utifrån vilka möjligheter oc h 

svårigheter som kan infinna sig och genom detta vägleda klienten.  

 

”Nä, jag kan inte känna att jag har något ansvar men däremot tycker jag så här att man kan vägleda och se 

både svårigheterna och möjligheterna.” (Marit) 

 

”Fast jag gör ju det i de kontakterna. Jag är så ärlig för jag tycker att det är jätteviktigt att inte sticka under 

stolen med.” (Birgitta) 

 

Utifrån de olika svar vi har fått genom att ställa denna fråga kan vi urskilja både ett 

paternalistiskt och ett empowerment – inriktat förhållningssätt. Informanten som avråder sina 

klienter innehar ett paternalistiskt förhållningssätt i och med att hon ställer sig över sin klient 

och ser endast svårigheterna med att personen som har en utvecklingsstörning skulle bli 

                                                 
123 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  



C-uppsats 

SOA 3400 

Therese Andersson & Malene Helander 

 

45 
 

förälder. 124 Övriga två informanter som anser att de som myndighetsperson ska råda och 

vägleda sina klienter i en fråga som denna innehar ett empowerment – inriktat förhållningssätt 

då de mer ser vilka möjligheter samt svårigheter som kan förekomma. De låter sin klient få 

delta i samtalet och ger genom detta makt åt sin klient att själv kunna bestämma över sin 

situation. 125 Payne (2002) skriver att empowerment tar upp vikten av att klienten ska 

medvetandegöras och bli uppmärksam gällande sina starka sidor. Dessa två informanter som 

säger sig vilja råda, vägleda och diskutera kring möjligheter gör att klienten kan få en positiv 

självbild och ser sina resurser. 126 

 

När vi frågade om vad informanterna ansåg spela in för en tjänsteman som hamnar i en 

situation som denna svarade två informanter att etik och förhållningssätt har stor betydelse. 

En av dem anser att som myndighetsperson är det viktigt att inte framställa sig som en 

förmyndare, utan att vara respektfull samt ha en förståelse. Genom att inte inneha rollen som 

en förmyndare innehar denna informant inte ett paternalistiskt förhållningssätt utan kan mer 

ses som inriktat mot empowerment. 127 

 

”Det är där jag kan tycka svårigheterna är men det behöver det ju inte bara va för att man tänker skaffa barn. 

Min etik och mitt förhållningssätt ska ju genomsyra mig i mitt arbete men jag får ju inte lägga vad jag som 

person tycker är viktigt, nä, det får jag inte göra. Men det är ett mycket svårt arbete för tanken finns ju där hela 

tiden hur man vill hjälpa dessa.” (Marit)  

 

Vi ställde frågan om vilka insatser och stöd som kan komma att bli av då en person med 

funktionsnedsättning väljer att bli förälder. Den ena nämner att insatser enligt LSS är kopplat 

till personen ifråga och inte till föräldraskapet. Den andra informanten säger att insatserna kan 

vara kopplade till föräldrarollen i de fall där exempelvis ledsagning kan behövas för att kunna 

följa med sitt barn på en aktivitet.  

 

                                                 
124 Ibid.  
125 Adams, Dominelli & Payne, a.a.  
126 Payne, a.a. 
127 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  
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”Är det en person som jag har kontakt med för att personen omfattas av LSS sen tidigare, personen har en LSS – 

insats och så sitter man och pratar om en sådan här sak då får jag tala om för personen, att LSS – insatser, dom 

är till för dig, sen om du får ett barn så omfattas inte barnet av dessa insatser utan det är endast du, för dina 

behov.” (Lotta)  

 

”Stödet ska vara kopplat till den personen, till den föräldern. Men sen kan det ju vara så att personen med 

funktionsnedsättning behöver ha ledsagning för att kunna följa med sina barn till aktiviteter och då kan man 

bevilja det. Det är inte bara insatser för barnets skull utan det måste vara för föräldrarollen.”  (Birg itta) 

 

6. Slutsats 

Om vi ser till de teoretiska begrepp som vi valt att använda vid analysen av vårt empiriska 

material kan vi se att det förekommer både paternalistiska och empowerment - inriktade 

inslag. Socialsekreterarna har i sitt arbete ett barnperspektiv där föräldrarnas röst inte alltid 

blir hörd. Detta gör att våra informanters arbetssätt som är verksamma inom socialtjänsten blir 

mer inriktat mot paternalism än empowerment i förhållande till föräldrarna. 128 De 

informanter som tillhör LSS - verksamheten arbetar däremot alltid i samråd med sina klienter 

och tar inga beslut utan att ett samtycke från klienten har getts. Kopplas detta till våra 

teoretiska begrepp kan det tyckas som att socialsekreterare - informanterna har ett mer 

paternalistiskt inslag i sitt arbete medan informanterna som arbetar som LSS - handläggare 

arbetar mer utifrån empowerment. 129 Detta kan bero på att LSS är en rättighetslag där 

handläggarna inte genomför eller fattar ett beslut utan att klienten har gett sitt samtycke. 

Socialtjänsten arbetar bland annat utifrån socialtjänstlagen samt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52). Det innebär att de ska se till barnets bästa och har i 

en del fall rätt att tvångsomhänderta ett barn genom att använda sig av lagrum så som LVU 

(1990:52) om de uppmärksammar brister i föräldraskapet. Ett tvångsomhändertagande sker då 

endast om ett frivilligt medgivande inte fås av föräldrarna.  

 

Genom sammanställningen av vårt empiriska material har vi kommit fram till att samtliga 

informanter anser att personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha svårigheter i sin 

                                                 
128 Jarhag, a.a. 
129 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  
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föräldraroll då de inte kan tillgodose sitt barns behov. Om det däremot handlar om personer 

med fysisk funktionsnedsättning ses det som att detta går att kompensera genom olika 

hjälpmedel samt insatser. En person med en fysisk funktionsnedsättning kan med rätt 

hjälpmedel ha möjlighet att sörja för samt ta hand om sitt barn. En psykisk 

funktionsnedsättning kräver mer omfattande insatser för att kunna kompensera de brister som 

kan finnas inom ett föräldraskap. Dessa insatser som krävs är inte alltid tillräckliga för att 

barnet ska kunna växa upp i en trygg och stabil miljö.  

 

I samband med vår studie har vi uppmärksammat att anmälan om missförhållande eller brister 

i ett föräldraskap sker till socialtjänsten. Våra informanter som är verksamma inom 

socialtjänsten påtalar att en utredning inte kan påbörjas innan en förlossning har skett. En 

informant har dock varit med om att ett par rådfrågade socialtjänsten innan de fattade ett 

beslut kring om de skulle bli föräldrar eller inte. Vad gäller LSS – handläggarna så 

framkommer det att två informanter har erfarenhet av att möta personer med 

funktionsnedsättning som vill eller har blivit föräldrar. Dessa personer har tillsammans med 

LSS - handläggarna diskuterat kring möjligheter och svårigheter med ett föräldraskap. Vi kan 

se en tydlig skillnad mellan verksamheterna socialtjänst och LSS genom att handläggarna som 

är verksamma inom LSS har mött personer med funktionsnedsättning som velat bli föräldrar 

medan socialtjänsten har i de flesta fall mött dem först efter att barnet är fött. LSS - 

handläggarna har möjlighet att kunna stötta upp ett föräldraskap redan innan barnet är fött. 

Genom detta kan eventuella problem som kan infinna sig i ett föräldraskap där föräldrarna har 

en funktionsnedsättning utebli. Föräldrarna kan vara förberedda på ett helt annat sätt jämfört 

med om insatserna inte skulle ha erbjudits. Socialtjänsten kommer däremot oftast in när 

barnet väl är fött och då problematiken kanske redan existerar.  

 

Samtliga informanter är ense om att som myndighetsperson måste samtalet ske på den nivå 

som personen ifråga befinner sig på. De måste föra samtalet så att personen har möjlighet att 

förstå vad som sägs. En informant inom verksamheten LSS har svarat att om hon möter en 

person med en utvecklingsstörning och vill diskutera föräldraskap så lyfter 

myndighetspersonen fram alla svårigheter som det kan innebära. Men om det istället skulle 
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vara en person utan en utvecklingsstörning skulle diskussionen se annorlunda ut. Här kan vi 

urskilja ett paternalistiskt drag då myndighetspersonen väljer att beroende på vilken 

problematik personen har ter sig diskussionen annorlunda. Det paternalistiska draget ser vi på 

grund av att myndighetspersonen väljer att reflektera över enbart svårigheterna med att bli 

förälder. 130 Om myndighetspersonen hade haft ett inslag av empowerment hade denne istället 

lyft fram både för - och nackdelar och samtidigt låtit klienten få vara delaktig i samtalet. 131 

Empowerment framhåller utvecklandet av människors egna resurser och kapacitet. Detta gör 

LSS – handläggarna då de får sina klienter engagerade i diskussionen kring föräldraskap. 

Detta medför även att klienterna tar emot den empowerment som handläggarna innehar. Att 

de kan ta emot empowerment kan bidra till att deras självbild samt föräldrarollen blir stärkt. 

132 

Socialsekreterarna avråder många gånger sina klienter att bli föräldrar ytterligare en gång i 

och med att det första barnet blev omhändertaget. En av informanterna inom socialtjänsten 

säger att hon inte kan avgöra om personen i fråga ska behålla sitt barn eller inte men än dock 

fås en bild av att socialsekreterarna i större mån avråder i förhållande till LSS – handläggarna. 

Handläggarna diskuterar mer kring vilka svårigheter kontra möjligheter som finns med att 

bilda familj. En LSS - handläggare ser att denne har ansvar i att avråda i och med de 

konsekvenser det kan bli om klienten väljer att bilda familj. Socialsekreterarna samt en LSS – 

handläggare innehar ett paternalistiskt förhållningssätt då de väljer att avråda sina klienter. 

Detta kan ses som att de står över sina klienter och agerar som förmyndare. Meeuwisse et. Al 

(2002) skriver att den paternalistiske kulturen innefattar en regim där den vanliga människan 

inte anses förstå sitt eget bästa utan behöver hjälp av experter. 133 De resterande två LSS – 

handläggarna innehar i sin tur ett inslag av empowerment då de samtalar gemensamt med 

klienter och ser att det finns möjligheter med ett föräldraskap. 134  

 

Vi har fått likvärdiga svar vad gäller personliga värderingar och vilka svårigheter dessa kan 

bidra till i yrkesrollen. De är medvetna om att det inte får påverka arbetet men ibland kan det 

                                                 
130 Jarhag, a.a. 
131 Adams, Dominelli & Payne, a.a.  
132 Brunt & Hansson, a.a. 
133 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, a.a.  
134 Dominelli, a.a. 
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än dock förekomma. En LSS - handläggare påtalar vikten av att inte nonchalera en person 

med utvecklingsstörning som vill bli förälder och inte agera som en förmyndare utan hela 

tiden vara respektfull. Detta kan kopplas till empowerment i och med att klienten ska bli 

hjälpt med att uppnå makt samt kunna fatta beslut gällande deras egna liv och över de 

handlingar som rör dem själva. 135 

 

(1) Hur går myndighetspersoner tillväga i mötet med personer som har en 

funktionsnedsättning och väljer att bli föräldrar? (2) Vilka möjligheter respektive svårigheter 

ser myndighetspersoner inom socialtjänst och LSS med ett föräldraskap där någon av 

föräldern har en funktionsnedsättning? (3) Vad görs för att underlätta de behov som 

tillkommer när personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar? Sett till våra 

frågeställningar har vi genom vårt empiriska material kunnat tyda och läsa ut de svar som vi 

eftersökt i samband med vår undersökning. Det har framkommit hur myndighetspersoner som 

är verksamma inom socialtjänst samt LSS går tillväga då de möter personer med 

funktionsnedsättning som vill bilda familj. Tillvägagångssättet ser olika ut beroende på vilket 

funktionsnedsättning klienten ifråga har. En psykisk funktionsnedsättning kräver helt andra 

insatser jämfört med ett fysiskt.  

 

I mötet diskuterar myndighetspersonerna kring vilka möjligheter kontra svårigheter som kan 

infinna sig i ett föräldraskap. Vad gäller vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas i 

och med ett föräldraskap beror detta åter igen på funktionshindrets art. Socialtjänsten blir 

inkopplad då det gäller en psykisk funktionsnedsättning och föräldraskapet brister. LSS 

klientel består av personer med både psykiska och fysiska funktionsnedsättning. De kan 

komma att möta personer med funktionsnedsättning som har bildat eller bilda familj.  

 

LSS – handläggarna kan inte på samma sätt underlätta ett föräldraskap där en eller båda 

föräldrar innehar en funktionsnedsättning då lagen först och främst gäller den person som har 

insatser enligt LSS (1993:387). Deras insatser täcker inte upp och kan inte alltid tillgodose ett 

                                                 
135 Adams, Dominelli & Payne, a.a.  
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föräldraskap. Våra informanter har dock svarat olika gällande detta. En anser att insatser kan 

kopplas till föräldrarollen medan de andra två säger att så inte är fallet. Socialtjänstens arbete 

börjar då brister i ett föräldraskap upptäcks och det är först då insatser från deras sida kan 

komma att bli aktuella.   

 

7. Avslutande diskussion 

Genom denna studie har vi insett att det finns ytterligare forskningsfrågor att få besvarade. Vi 

anser att det kan vara intressant att ta reda på hur personer med funktionsnedsättning som 

väljer att bli föräldrar blir bemötta. Detta på grund av att vi har fått en bild av hur 

myndighetspersoner resonerar kring att personer med funktionsnedsättning väljer att bli 

föräldrar. Kan det vara så att den attityd som en del av våra informanter innehar speglar av sig 

i bemötandet med deras klienter? Ytterligare ett intressant ämnesområde att studera är att 

använda sig av de frågeställningar som tillhör denna studie för att undersöka och se vilka 

insatser habiliteringen kan bidra med för att stärka ett föräldraskap. I samband med vår studie 

framkom det att habiliteringen var en instans som verksamheterna hade ett samarbete med. 

Därför kan vi tycka att det vore intressant att studera deras eventuella insatser och 

resonemang vad gäller att personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar.  

 

Ser vi till vår inledning där vi tar upp Socialstyrelsen (2007) rapport, Barn till föräldrar med 

utvecklingsstörning, märker vi att det förekommer svårigheter för myndighetspersoner när 

personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar. I många fall blir barn som har 

föräldrar med en psykisk funktionsnedsättning omhändertagna av socialtjänsten på grund av 

brister i föräldraskapet. Även om insatser från socialtjänsten har varit aktuella för dessa 

familjer består än dock problematiken eftersom föräldrarna ha så pass svåra 

funktionsnedsättningar att det inte går att lösa på annan väg än genom ett omhändertagande.  

 

Det skiljer sig åt i vad våra informanter har svarat gällande om de avråder ett föräldrapar till 

att bilda familj eller inte. Vi anser att detta kan bero på att LSS - handläggarna inte har insyn 
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eller erfarenhet gällande vilken problematik som kan infinna sig i en familj där föräldrarna har 

en funktionsnedsättning. Socialtjänsten ser annorlunda på det här, vilket kan bero på att de på 

nära håll har sett vad som kan ske då ett föräldraskap brister på grund av en 

funktionsnedsättning. Under våra intervjuer framkom det att synen på föräldraskap skiljer sig 

åt beroende på om personen ifråga har en fysisk eller psykiskt funktionsnedsättning. Våra 

informanter inom socialtjänsten kommer främst i kontakt med personer som innehar en 

psykisk funktionsnedsättning. De har å ena sidan inte någon direkt erfarenhet av föräldrar som 

har en fysisk funktionsnedsättning vilket leder till att de inte kan uttala sig om den 

problematik som då kan infinna sig. LSS – handläggarna har å andra sidan erfarenhet av 

möten med både personer med fysisk funktionsnedsättning och personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Denna erfarenhet de erhållit är att om en person har en fysisk 

funktionsnedsättning påverkar inte detta föräldraskap i samma utsträckning som det gör då 

personen har en psykisk funktionsnedsättning.   

 

Alla har vi samma rätt till att bli föräldrar. Men barn har också rätt till att ha bra föräldrar. 

Vad är ett bra föräldraskap och vem är det som avgör vad ett bra föräldraskap är? Det är svårt 

att säga att personer med funktionsnedsättning inte bör bli föräldrar då även dem är olika som 

individer. En person kan ha oerhörda svårigheter med att hantera ett föräldraskap medan en 

annan kan hantera det utan problem. Det går inte att generalisera utan varje person måste ses 

som det den är. Att personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar ses i mångas 

ögon som något man inte talar om. De har ju inte den kapacitet som krävs, säger en del. Men 

om det tas upp till ytan och diskuteras kring, behöver det ju inte vara så känsligt.  

 

Diskussioner kring detta ämne och dess känslighet skulle kunna föras upp till ytan både inom 

socialtjänst och LSS men även gemensamt dem emellan för att kunna stärka deras samarbete. 

Genom vår undersökning har vi uppmärksammat att informanterna påtalar att samarbetet dem 

emellan hade kunnat utvecklas. Vi kan inte annat än att hålla med. Om samarbetet förbättras 

skapas det bättre möjligheter till att personer med funktionsnedsättning som de kommer i 

kontakt med får ett större förtroende samt att insatserna kan komma att se annorlunda ut. Det 

är mycket möjligt att stödinsatser kan bli aktuella under ett tidigare skede än vad det är idag. 
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Detta skulle i så fall kunna bidra till att föräldraskapet främjas och det ges större möjligheter 

för personer med funktionsnedsättning att klara av sitt föräldraskap. Om detta föräldraskap 

främjas på ett positivt sätt kan det bidra till att föräldrarna som individer blir stärkta i sig 

själva vilket kan kopplas till begreppet empowerment. Om detta skulle ske kan de t i sin tur 

bidra till att föräldrar med funktionsnedsättning som grupp blir stärkta. Som det ser ut idag är 

det många föräldrar med funktionsnedsättning som känner en rädsla inför socialtjänsten då de 

tror att socialtjänsten vill ta deras barn ifrån dem. Kopplas detta till vad vi tidigare tagit upp 

gällande samarbetet mellan socialtjänst och LSS – verksamheten kan detta leda till att den 

negativa syn som existerar gentemot socialtjänst ändras.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kalmar 31/10 2007 

Hej! 

Tack för att du vill medverka som informant i vår studie. Nedan följer en kort redogörelse för 

vad studien innebär och handlar om.  

 

Vi heter Therese Andersson och Malene Helander och läser nu vår sista termin på 

socionomprogrammet på Högskolan i Kalmar.  

 

Studien handlar om att ta reda på hur myndighetspersoner resonerar kring att personer med 
funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar. Detta ämnesområde anser vi vara intressant, men 

vi kan även se eventuella problem som kan infinna sig. Därför är vi nyfikna på hur man går 
till väga vid frågor som dessa.  

 

Vi har sekretess gällande vem som ingår i studien, vilken kommun eller enhetstillhörighet du 
arbetar inom. Allt kommer att avidentifieras så inga kopplingar kommer att kunna dras 
gällande vem som uttalar sig kring dessa frågor.  

 

Under intervjun kommer vi att använda oss av en bandspelare, detta för att tillförlitligheten 
ska bli så hög som möjligt. Det är endast vi som skriver uppsatsen som har hand om banden. 

Ingen annan kommer att avlyssna dem.  

 

Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss antingen per mail eller mobil.  

 

Therese:  

Malene:  

 

Med vänliga hälsningar/Therese och Malene  

Socionomprogrammet, termin 7 

Högskolan i Kalmar 
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Bilaga 2 

Intervjuguide. 

 Har du någon personlig erfarenhet av möten med personer som har ett 

funktionsnedsättning och vill bilda familj? 

 

 Hur tänker du kring att ha ett barn när man har ett funktionsnedsättning? 

 

 Hur samtalar du som myndighetsperson med dessa personer? Kan det finnas olika 

resonemang eller strategier i ert arbete? Kan detta bero på vilket funktionsnedsättning 

som personen i fråga har? 

 

 Känner du ett ansvar i att avråda personer med funktionsnedsättning att bli föräldrar? 

Upplyser du om svårigheter som kan infinna sig? Vad har du fått för respons?  

 

 Vad tror du spelar in för en tjänsteman som hamnar i en situation som denna?  

 

 Hur mycket har den enskilda myndighetspersonen att bestämma? Diskuteras detta 

kollegialt? 

 

 Om du möter en person med funktionsnedsättning som har barn, vilka insatser och 

stöd kan denne komma att få från samhället om behovet finns? Kan det vara aktuellt 

med hjälp redan innan barnet är fött?  

 

 Samarbetar ni med någon annan instans? 

 

 Har ni kontakt med föräldrarna och i så fall, hur länge varar den? Vem har kontakten 

med dem? 

 

 


