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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare arbetar med 

barnavårdsärenden där en förälder har intellektuellt funktionshinder. Studien 

utgick från två frågeställningar; hur socialsekreterarna upplever mötet med dessa 

föräldrar och var de hämtar kunskapen inom detta område. En fokusgruppsintervju 

genomfördes med sex deltagare. Studiens resultat visade att socialsekreterarna 

upplevde osäkerhet i bemötande och bedömning av familjer med intellektuellt 

funktionshinder. Denna studie visade också att det finns brister i samverkan och 

osäkerhet mellan myndigheter, och att socialsekreterarens kunskapsbas främst är 

erfarenhetsbaserad. Slutsatsen är att det saknas evidensbaserade metoder och att 

kunskapsområdet präglas av osäkerhet. 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate how social workers, within the social child 

care, work with parents with intellectual disability. Two questions were 

investigated: how the social workers experienced meeting the parents and what 

was their knowledge base. A focus group interview was conducted with six 

participants. The results of the study showed that social workers experienced 

uncertainty in meeting and assessment the families with intellectual disability. 

Further, the study showed that there were weaknesses and uncertainty in 

cooperation between authorities, and that the knowledge used by the professionals 

was mainly experience based. The conclusion is that there is a lack of evidence 

based methods and the field is characterised by uncertainty.  
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1.Inledning 

Under min tid som socionomstuderande hade jag ett studieuppehåll under 1 år, då jag 

arbetade i en kommun som socialsekreterare på IFO (Individ- och familjeomsorgen) med 

barn- och ungdomsutredningar enl. 11 § 1 kap SoL, samt som familjehemskonsulent inom 

den privata sektorn. Jag mötte flera familjer där den ena, och ibland båda föräldrarna, hade ett 

diagnostiserat intellektuellt funktionshinder. Ämnet väckte en stor nyfikenhet hos mig, då min 

uppfattning var att det saknas kunskap och handlingsplaner som specifikt beskriver vad som 

särskilt bör beaktas när man utreder dessa familjer. Dessutom väcktes en känsla av 

ambivalens mellan existentiella, etiska och moraliska frågor hos mig som professionell i 

mötet med dessa föräldrar. Min upplevelse var att det råder en stor skillnad i hur man utreder 

och hur man bedömer föräldraförmågan kontra barnets behov mellan olika kommuner. Jag 

funderade kring vems perspektiv, vilka känslor och utifrån vilken kunskap som styr valet av 

stöd och socialsekreterarnas bedömning av eventuella insatser. Därför ville jag med denna 

studie fördjupa mig i denna fråga som handlar om socialsekreterarnas arbete med 

barnavårdsutredningar och möten med familjer där någon av föräldrarna har intellektuellt 

funktionshinder. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

I Sverige föds ca 225 barn per år som har en mamma med diagnosen utvecklingsstörning 

(Weiber, Berglund, Tengland & Eklund, 2011). Det finns ett antal begrepp som används för 

att beskriva personer med en nedsatt begåvning, utvecklingsstörning, begåvningshandikapp, 

mental retardation, förståndshandikappad, och intellektuellt funktionshinder (Hindberg, 

2003). Författaren avser att använda begreppet intellektuellt funktionshinder genomgående i 

denna uppsats.  

Det finns studier som belyser risker och skyddsfaktorer gällande barn som växer 

upp med föräldrar med intellektuellt funktionshinder: Starke (2010) skildrar intervjuade 

mammor med funktionshinder och belyser deras upplevelse av att vara förälder. Starke (2010) 

skildrar vidare vad mammorna anser ingår i ett föräldraskap, deras reflektioner kring sina 

barns behov, deras strategier att hitta stöd och deras upplevelser av att bli ifrågasatt som 

föräldrar. Starke, Wade, Feldman & Mildon, (2013) studie är ett första försök att 

implementera ett föräldrastödprogram från Australien, Parenting Young Children (PYC). 

Författarna påvisar svårigheter i att implementera metoder i den svenska kontexten utifrån 
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brister i den språkliga översättningen samt möjligheten att kombinera andra metoder till PYC 

inom Sverige. Socialstyrelsens (2005) kunskapsöversikt ”Föräldrar med utvecklingsstörning 

och deras barn – vad finns det för kunskap? innefattar tre områden: att vara förälder, att vara 

barn, och familjernas möte med myndigheter och professionella. I rapporten beskrivs 

familjers möte med myndigheter och professionella och i rapporten diskuteras vidare om 

professionella behöver speciell kunskap. Socialstyrelsen (2005) konstaterarar att det saknas 

handlingsprogram för föräldrar med intellektuellt funktionshinder. Kunskapsöversikten 

(Socialstyrelsen, 2005) betonar även vikten av professionellas speciella kunskap och vikten av 

samverkan i arbetet med målgruppen. En faktor som försvårar samverkan är att många 

professionella har bristfällig kunskap om föräldrar med intellektuellt funktionshinder och 

deras barn (Socialstyrelsen, 2005). Kunskapsöversikten presenterades 2005, dvs. för snart 12 

år sedan, och det saknas idag både aktuella metoder och utvärderingar av metoder. Detta 

bekräftas av socialstyrelsens sakkunnige gällande intellektuellt funktionshinder, Ulrika 

Bergström, som påtalar att det bland annat saknas evidensbaserade bedömningsinstrument 

och insatser inom området (Personlig kommunikation, 26 oktober 2016). Att evidensbaserade 

metoder saknas i det praktiska arbetet är en allvarlig brist. Oscarsson (2009) menar att 

förutsättningarna för att bedriva evidensbaserad praktik som ett förhållningssätt och även en 

metod för den professionella, är att man har tillgång till relevant forskning som styrker olika 

insatsers effekt. Oscarsson lyfter vidare vikten av tid för kritisk reflektion kring hur ett ärende 

förhåller sig. Evidensbaserad praktik innebär att man tar hänsyn till både forskningsresultat 

(vetenskap) och egna och kollegors erfarenheter (beprövad erfarenhet). Den beprövade 

erfarenheten innebär att praktikern har två typer av kompetenser, professionell och personlig 

kompetens. Den professionella kompetensen innefattar kunskaper och erfarenheter som 

praktikern förvärvar genom sitt dagliga arbete och skapar under sin utbildningstid. Hit hör 

även den kunskap som hämtas från arbetskollegor och den yrkeskår man tillhör. Den 

personliga kompetensen är i utveckling över tid i relationen till klienter och andra, egenskaper 

som empatisk förmåga och ett reflexivt kritiskt förhållningssätt är två viktiga egenskaper, 

enligt Oscarsson (2009). 

Socialsekreterares bemötande, bedömning och arbete med 

barnavårdsutredningar i familjer där föräldern har intellektuellt funktionshinder är idag 

bristfällig (Starke, 2011). Det saknas t.ex. kunskap om var socialsekreterare inhämtar kunskap 

i arbetet med familjer där en förälder har intellektuellt funktionshinder (Starke, 2011). För att 

kunna erbjuda goda insatser och stöd är det är viktigt att utveckla kunskap kring hur 
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socialsekreterarna arbetar med bedömningar och var de inhämtar sin kunskap. Därför finns ett 

stort behov att undersöka socialsekreterares erfarenhet av att arbeta med föräldrar som har 

intellektuellt funktionshinder. 
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2. Syfte och frågeställningar  

 2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med barnavårdsärenden där 

en förälder har intellektuellt funktionshinder. 

 

2.2 Frågeställningar 

-Hur upplever socialsekreterare mötet med dessa föräldrar? 

-Var hämtar socialsekreteraren kunskap gällande hur arbeta med förälder med 

intellektuellt funktionshinder? 

 

2.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts i studien är ordet barnavårdsärenden, som inte kommer beröras 

gällande arbetsgången i hur man utreder metodmässigt inom socialtjänsten. 
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3. Centrala begrepp 

Intellektuellt funktionhinder 

Enligt DSM-5-TR (2013) innebär en intellektuell funktionsnedsättning, begränsningar i både 

intellektuella och adaptiva funktioner. Begränsningarna visar sig i praktiska, sociala och 

konceptuella situationer (ibid). Personen med diagnos har en intelligenskvot som understiger 

70. Räknar man även in gränsfallen, dvs. de som har en svag begåvning med ett IQ mellan 

70–85 ökar antalet personer med intellektuell funktionsnedsättning avsevärt (Hindberg, 

2003). 

Riksförbundet Förening för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

(FUB) använder begreppet utvecklingsstörning, vilket också är det begrepp som står i LSS 

(SFS 1993:387, Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Utvecklingsstörning 

definieras som nedsatt intelligens, som är konstaterad under uppväxten (före 18 års ålder) och 

en samtidig nedsättning i sociala, utbildningsrelaterade och praktiska färdigheter, dvs. 

adaptiva förmågor (Socialstyrelsen, 2005). Dessa två kriterier, en nedsättning av 

intelligensfunktioner och adaptiva förmågor, finns specificerade i de internationella 

diagnostiska klassifikationssystem där utvecklingsstörning definieras (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Föräldraförmåga och föräldrakompetens 

Förutsättningarna för ett tillräckligt bra föräldraskap är att det finns ett samband mellan 

förälderns självkänsla och föräldrafunktionen. God föräldraförmåga visar sig genom att 

föräldern har en god förmåga till inlevelse och empati till sitt barn, att kunna trösta barnet och 

förstå barnets behov. Även att föräldern ska kunna utföra praktiska uppgifter. Förmåga att 

samarbeta och ta emot hjälp (Socialstyrelsen, 2005). När det handlar om föräldrar med ett 

intellektuellt funktionhinder förändras inte förmågan över tid då funktionshindret finns kvar, 

enligt Hindberg (2003).  

 

Evidensbaserad praktik 

Evidensbaserad praktik innebär, enligt Socialstyrelsen (2015), en sammansättning av flera 

olika typer av kunskap, där t.ex. professionell erfarenhet och klientens specifika situation och 

kontextuella omständigheter ingår. För att en insats ska bedömas som evidensbaserad och 

kunskap som betydelsefull, är det alltså viktigt att beakta flera delar (Socialstyrelsen, 2015).  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Bedömningsinstrument 

Ett svenskt instrument saknas för att systematisera och genomföra funktionella bedömningar 

av specifika behov i familjer med föräldrar som har intellektuella begränsningar 

(Socialstyrelsen, 2007). I utredningar är en del av svårigheterna att tala med föräldrarna kring 

frågor som handlar om deras föräldraskap i vad som behöver utvecklas ((McConnell, 

Llewellyn & Ferronato, 2002; Socialstyrelsen, 2007). Det saknas idag konkreta 

bedömningsmetoder som professionella kan använda i arbetet med föräldrar med 

intellektuella funktionshinder (McConnell, Llewellyn & Ferronato , 2002; Socialstyrelsen, 

2007). Till exempel kan handledning samt bildmaterial som hjälpmedel, och observation, 

bidra till att komma vidare i utredningsprocessen (ibid).  

 

4.1.1 Parenting young children - PYC 

Parenting young children (PYC) är ett australiensisk hemmabaserat intensivt program som 

under 2010 implementerades i Sverige (Starke, 2013). Programmet innehåller två moduler, 

där ena delen av programmet har fokus på föräldra- barnrelationen. Genom att man som 

professionell stärker föräldrarna i lek och lär aktivitet där förälderns roll är att engagera sig i 

olika aktiviteter tillsammans med sitt barn, är den professionellas uppgift är att ge positiv 

feedback till föräldern. Den andra modulen bygger till stor del på att stärka föräldern i den 

dagliga vardagen, det kan handla om färdighetsträning om hur man planerar inhandling av 

mat, sömn, läggrutiner och den personliga hygienen (Starke, 2013). Programmet är 

skräddarsytt utifrån familjens förutsättningar och önskemål gemensamt med de professionella. 

Syftet med PYC är att stärka förälderns färdigheter i dennes hemmamiljö och i tänkandet 

kring säkerheten kring sitt barn. I Sverige beskrev de professionella att deras kompetens 

ökade genom att PYC. PYC möjliggjorde dessutom ökad förståelse hos de professionella för 

förälderns begränsningar, vilket bidrog till en bättre relation mellan de professionella och 

föräldrarna (Starke, 2013).  

 

4.1.2 Parent assessment manual- PAM 

Parent assessment manual (PAM) är ett metodinstrument utvecklat i England, som fokuserar 

på svårigheter hos bl.a. föräldrar med intellektuellt funktionshinder (Springer & Gustafsson, 

2008). Instrumentet är ett komplement till ordinarie utredning och syftar till att göra en 
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systematisk bedömning av föräldraförmågan (ibid). Springer & Gustafsson (2008) 

presenterade en pilotstudie i Uppsala där syftet var att pröva användbarheten av PAM i 

socialtjänstens utredningar gällande föräldrar med intellektuellt funktionshinder. Pilotstudien 

initierades av en samverkansgrupp i Uppsala län. En svensk översättning gjordes i försöket att 

implementera PAM i den svenska kontexten.  

PAM är indelad i tre delar. I första delen gör en professionell som känner 

familjen väl, en bedömning genom ett screeningformulär. Den andra delen avser att 

dokumentera det föräldern upplever att den behöver hjälp och stöd med, som t.ex. ADL, 

ansvar eller självständighet. Denna del innefattar 34 screeningfrågor som avser att fånga upp 

kunskap, förståelse och färdigheter avseende föräldraskap utifrån fastställda kriterier. Den 

tredje delen är en sammanfattande del av förälderns svagheter och styrkor för att ge en 

sammanfattande bild av det hjälpbehov familjen har (Springer & Gustafsson, 2008). 

Sammanfattningsvis såg man att PAM är ett komplement till en ordinarie utredning och att 

PAM är ett bra systematiskt metodstöd i kombination med klinisk erfarenhet genomför mer 

tydliga bedömningar. De professionella belyser risker i att de som professionella ställde för 

höga krav på föräldern, eller att man som professionell förbisåg barnets behov, utifrån att man 

som professionell såg att föräldern gjorde så gott den kunde (Springer & Gustafsson, 2008). 

Springer och Gustafsson (2008) betonar att kunskap om funktionsnedsättningar är nödvändiga 

för en rättvis bedömning. Kunskap hos professionella krävs även för att föräldrarna ska få de 

rätta förutsättningarna utifrån sin förmåga, vilket förutsätter att den professionella uppbär 

kunskap om funktionsnedsättningen (Springer & Gustafsson, 2008). Enligt Llewellyn, 

McConnell och Bye (1998) är det viktigt att göra föräldern delaktig i planering för att 

begränsa föräldrars avhopp från insatser.  

 

4.2 Socialsekreterarens kunskaper och upplevelser av mötet 

Traustadóttir och Sigurjónsdóttir (2011) har i sin studie kommit fram till att föräldrar med en 

intellektuell funktionsnedsättning kan bli fungerande föräldrar med det rätta stödet och med 

ett socialt nätverk. För att föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning ska få det stöd 

de behöver måste socialarbetare som arbetar med dem ha en viss kunskap samt att man 

erkänna vikten av ett familjenätverk och dess betydelse (ibid). Hindberg (2003) beskriver att 

sympatin hos de professionella för barnets föräldrar begränsade förmågan att se till barnets 

behov, och att resultatet blir att åtgärder som skulle skydda barnet försenades. Hindberg 

(2003) belyser vidare att när de professionella kom i kontakt med familjerna så upplevde de 
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professionella svårigheterna i att bedöma funktionsnivån och personernas 

utvecklingsmöjligheter utifrån den kunskap som den professionella saknade. Enligt Hindberg 

(2003) så behövs en kunskap kring vilka av barnets behov dessa föräldrar kan tillgodose på 

egen hand samt vilka av barnets behov de behöver ha stöd för att kunna tillgodoses. Där 

stödet behöver vara långsiktigt för att barnet ska bo med sina biologiska föräldrar genom en 

kontinuitet och stabilitet. Socialarbetarna anses dock inte inneha denna typ av kunskap vilket 

gör att arbetet med dessa föräldrar brister (ibid). Starke (2011) beskriver de professionellas 

erfarenheter och förhållningssätt i arbetet med gruppen intellektuellt funktionshindrade. Att 

de professionella framförallt upplever svårigheter i arbetet när det gäller kommunikation, 

exempelvis vid förklarandet av vad föräldraskap innebär, vilka krav som ställs på en förälder.  

En annan svårighet professionella poängterar är att få dessa föräldrar uppmärksamma på 

barnets utveckling. Starke (2011) beskriver att professionella anser att det är svårt att bemöta 

och samarbeta med föräldrar som har intellektuellt funktionshinder. En förklaring till detta är 

att professionella inte har den kunskap och förståelse som krävs för att förstå vad ett 

intellektuellt funktionshinder innebär och vilka följder och konsekvenser diagnosen har för 

individen. Där den bristande kunskapen kan leda till negativa attityder och för höga 

förväntningar på personer med intellektuellt funktionshinder. Jöreskog och Starke (2013) 

konstaterar att socialarbetarna som arbetade med denna målgrupp skilde sig åt beroende på 

vilken organisation de befann sig i. Studier betonar vikten av utbildad personal och en 

övergripande ansats i program som riktar sig till föräldrar med intellektuellt funktionshinder 

(Guinea, 2001; Skov & Henningsen, 2001). Behovet av ökad kunskap bland professionella 

som arbetar med föräldrar med intellektuellt funktionshinder är stort (Starke, 2011).  

 

4.3 Kunskapscentrum och FIB- projektet- SUF- 

Kunskapscentrum för Samverkan-Utveckling –Föräldraskap (SUF-) startades 1999 i Uppsala 

län utifrån initiativ från professionella som i sin yrkesutövning kommit i kontakt med 

föräldrar eller barn med ett intellektuellt funktionshinder (Bruno, 2012; Socialstyrelsen, 

2005). De professionella upplevde både kunskapsbrist och osäkerhet på vilket sätt man kunde 

ge stöttning åt barnen och föräldrarna (Bruno, 2012). SUF arbetar med att samla och sprida 

kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har ett intellektuellt 

funktionshinder eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan 

(Socialstyrelsen, 2005). 
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Mellan åren 2005–2009 startades FIB- projektet i ett samarbete med SUF och 

syftade till att utveckla adekvata stöd- och hjälpinsatser till familjer där en förälder har ett 

intellektuellt funktionshinder (Jöreskog, 2009). Utgångspunkten var barnets behov av en god 

uppväxtmiljö och föräldrarnas behov av stöd i sin föräldraroll. I Tierp startades en 

caféverksamhet där familjerna kunde träffas och att på de sättet kunde verksamheten fånga 

upp fler familjer. Familjerna skulle känna att det var utifrån deras premisser att själva vilja 

delta och på det sättet även bryta den sociala isoleringen som många lever i. Jöreskog (2009) 

gjorde en utvärdering av projektet genom intervjuer med både föräldrar och barn där tre olika 

områden belystes. Det första området var kunskap om hur olika myndigheter arbetar och där 

föräldrarna har fått stöd i hur man kan söka hjälp och stöd. Det andra området var mötet med 

andra i liknade situationer. Det tredje området handlade om gemenskap, att någon lyssnar och 

att vara en del i ett sammanhang. Resultatet visade att föräldrar vågade pröva nya saker, 

vågade fråga professionella om oklarheter blev mer aktiva i sitt hjälpsökande (ibid).  

 

4.4 Bemötande och stöd 

Socialstyrelsen (2005) beskriver om hur föräldrar med ett intellektuellt funktionshinder vill 

bli bemötta. Deras önskemål är att socialsekreteraren har ett tydligt och enkelt språk kan 

avsätta mycket tid till att träffas och ett förtydligande via kroppsspråket (ibid). 

McConnell, Llewellyn och Bye (1997) redogör i sin studie vilken typ av stöd och service 

föräldrar med intellektuellt funktionshinder skulle behöva enligt professionella. McConnell, 

et.al (1997) beskriver att de problem som uppkommer i arbetet då man utför eller anordnar 

stöd till föräldrar med intellektuellt funktionshinder. där Tre huvudområden synliggörs i 

studien: föräldrarnas specifika behov och föräldraskap, utformning av insatser, samt bristerna 

i utformningen av insatserna. Enligt McConnell, et.al. (1997) är stöd till föräldrarna med 

intellektuellt funktionshinder inte en kortsiktig lösning då barns behov ändras lika väl som 

föräldrarnas. Att föräldrar med ett intellektuellt funktionshinder alltid kommer vara beroende 

av stöd av professionella, men att vissa kommer att ha insatser under kortare tid om de 

utformas efter föräldrarnas specifika behov. McConnell, et.al. (1997) menar att 

professionellas behov av kunskap är viktigt för att förebygga negativa attityder i arbete med 

gruppen intellektuellt funktionshinder. McConnell, et.al. (1997) menar att lösningen finns i att 

professionella utarbetar ett långsiktigt stöd för föräldrarna för att kunna stödja sina barn, här 

menar McConnell, et.al. (1997) att lösningen finns.  
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Jöreskog & Starkes studie (2013) visar att de professionellas sätt att beskriva sitt 

arbete där föräldrarna har intellektuellt funktionshinder handlar om deras egna föreställningar 

utifrån sina erfarenheter, och hur de professionella reflekterar över sin egen roll i arbetet med 

gruppen intellektuellt funktionshinder. Studien visar även att föräldrar med intellektuellt 

funktionshinder med rätt stöd kan förvärva kunskap och förmåga till en positiv anknytning till 

sitt barn. Genom rätt stöd kan föräldrar med intellektuellt funktionshinder utveckla sin 

föräldrakompetens och lösningar i vardagen(ibid). 

 

4.5 Betydelsen av samverkan 

Samverkan mellan olika aktörer är betydelsefull när man arbetarar med gruppen föräldrar med 

intellektuellt funktionshinder. Familjerna har ofta flera insatser samtidigt t ex. från 

barnavårdscentralen (BVC), socialtjänsten och psykiatrin. Svårigheter som uppstår för 

föräldrar med intellektuellt funktionshinder är att de får många råd från flera håll och att det 

blir svårt att sortera informationen. Även att de professionella har olika syn på vad ett 

föräldraskap innebär, som ibland kan ha andra perspektiv eller tycka olika om vad som är ett 

bra föräldraskap (Pistol, 2009). Att veta vilken hjälp man har rätt till och vart man ska vända 

sig är något som ofta upplevs som svårt (Hindberg, 2003). Enligt Starke (2005) så upplevde 

många föräldrar hög stress när det kommer till samordning av insatser kring familjen. Det 

kunde handla om personal som saknar kunskap kring deras problematik och personalbyten där 

många är inblandade. Det föräldrarna uppskattade var när de professionella gav stöd som var 

kompetenshöjande för föräldern och förälderns föräldraförmåga utvecklades. Att de 

professionella arbetade stödjande, var engagerade och respekterande (Starke, 2005). 

Föräldrarna själva efterfrågar stöd i att träffa nya människor och skapa vänskapsrelationer 

(Llewellyn, 1998).  

 

4.6 Avslutning tidigare forskning 

De artiklar som valts för denna studie visar olika ingångspunkter gällande arbetet med 

föräldrar som har en intellektuell funktionsnedsättning, sammanfattningsvis finns det en 

mängd studier om förälderns behov av stöd, samt risk- och skyddsfaktorer. Avsaknaden av 

forskning gällande hur socialsekreterare arbetar med denna grupp är precis detta som denna 

studie handlar om. Det är av vikt att ta reda på och förstå förutsättningarna som finns idag för 

socialsekreterarna.  
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5. Teoretiska perspektiv  

Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1977) befinner sig människan i ett 

pågående samspel i flera kontexter under hela sitt liv. Individen påverkar och påverkas av 

omgivande system och måste ständigt samspela med många system som utövar inflytande på 

den enskilde. Dessa kallas mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och makrosystemet 

(ibid). Enligt Lagerberg och Sundelin (2003) beskrivning: 

   Mikrosystemet innefattar det lilla barnet och dess omedelbara närhet, föräldrar, syskon och 

samspelet mellan och i familjen. I takt med att barnet blir äldre blir även andra miljöer 

viktiga, såsom förskola, skola och kompisar, där nya kompis- och vuxenrelationer skapas 

utifrån nya roller, relationer och fritidsmiljö barnet får.  

 Mesosystemet innefattar förhållanden mellan de olika mikrosystemen i närmiljöerna såsom 

mellan förskola och skola.  

   Exosystemet innefattar organisationer och strukturer som påverkar barnet indirekt. Det 

handlar om föräldrarnas arbetssituation såsom antalet specialpedagoger i skolan, tillgången 

till hälso-och sjukvård, socialtjänst, grannskap m.fl. 

   Makrosystemet avser samhällsförhållanden, såsom institutioner och ideologier som i 

slutändan påverkar människorna. Makrosystemet är enligt Lagerberg och Sundelin (2003) 

abstrakt då det utgörs av både kulturella, ekonomiska, sociala, där legala och politiska system 

får sin konkreta påverkan på mikro-, meso och exonivå (ibid).  

Det ekologiska synsättet som utgår från Bronfenbrenner (1977) är enligt 

Sundell, Egelund, Löfholm och Kaunitz (2010) det dominerande synsättet inom forskningen i 

socialt arbete (Sundell et al., 2010, Garbarino 1992; Vondra, 1993; Lagerberg & Sundelin 

2000). I det ekologiska synsättet är samtliga nivåer betydelsefulla för att förstå det lilla barnet. 

I det ekologiska synsättet inkluderas vidare samhällets socialpolitik som avgör för den 

enskilda individen mot vilka samhälleliga insatser som finns tillgängliga. Det innebär enligt 

Sundelin et al (2010) att det ekologiska synsättet ställer krav på den enskilda 

socialsekreteraren om att uppmärksamma alla samverkande system som påverkar barnet 

(ibid). 
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6. Metod 

I detta kapitel presenteras valet av metod och design, urval och presentation av 

intervjudeltagarna, genomförandet av fokusgruppsintervjun, analys, trovärdighet och 

tillförlitlighet samt de etiska överväganden som gjorts. Syftet med detta kapitel är att visa 

studiens upplägg samt hur jag gått tillväga för att nå resultatet. Avgränsningar har gjorts 

gällande hur länge socialsekreterare som varit med i studien har arbetat. 

 

6.1 Design 

Denna studie har en kvalitativ design. Kvalitativ ansats ansågs lämplig då syftet var att 

beskriva hur socialsekreterare arbetar med föräldrar med intellektuellt funktionshinder. I 

studien tillämpades semistrukturerade intervjuer guidad av en intervju mall (se bilaga 1) och 

materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) 

kan kvalitativ metod bidra till ökad förståelse för ett fenomen. I denna studie används 

kvalitativ metod då en grupp socialsekreterare får beskriva sina erfarenheter och upplevelser i 

en fokusgrupp. Tonvikten i kvalitativ forskning handlar om innehåll i text snarare än 

kvantifiering, som fokuserar på att beräkna ord o.d. (Bryman, 2011). Genom valet av en 

kvalitativ metod belyses intervjupersonernas olika erfarenheter vilket kan bidra till en djupare 

förståelse (ibid). Den kvalitativa undersökningen är tolkningsinriktad och lägger tyngden i att 

skapa en förståelse av den sociala verkligheten som sina egna upplevelser, erfarenheter och 

sitt beteende (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

6.2 Urval  

För att studien skulle uppnå sitt syfte och besvara frågeställningarna krävdes rika 

beskrivningar från intervjupersonernas gällande deras upplevda erfarenhet av arbetet med 

föräldrar med intellektuellt funktionshinder. I syfte att nå dessa rika beskrivningar 

genomfördes en fokusgruppsintervju (Bryman, 2011). Från början tackade nio 

socialsekreterare ja till att delta, men urvalet kom sedan att bestå av sex deltagare pga. att 

akuta ärenden hindrade tre socialsekreterare från att delta som planerat i fokusgruppen. 

Inklusionskriteriet var minst fem års arbetslivserfarenhet i socialt arbete. För att kunna uppnå 

syftet och svara på frågeställningarna i den här studien och med hänsyn till studiens tidsram, 

så bjöds tre socialsekreterare in utifrån ett bekvämlighetsurval, de i sin tur bjöd in andra 

socialsekreterare utifrån ett snöbollsurval. Samtliga skickades informationsbrev via mail (se 
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bilaga 2). Bryman (2011) beskriver att ett bekvämlighetsurval kan man göra då individer som 

man vill ska delta i studien är svåra att få tag i, och utifrån rådande situationen inom 

socialtjänsten och då främst barn och familjeenheterna så blev ett snöbollsurval ett bra sätt att 

nå socialsekreterare. Ett snöbollsurval är ett urval som forskaren kan använda sig av för att få 

kontakt med ytterligare deltagare som är relevanta för undersökningen utifrån det 

bekvämlighetsurval som tidigare gjorts. Enligt Bryman (2011) är valet av fokusgrupp ett bra 

alternativ då man vill undersöka deltagarnas erfarenhet på ett ostrukturerat sätt, för att skapa 

en förståelse om varför deltagarna tycker som de gör utifrån deras erfarenheter. Enligt 

Bryman (2011) kan det även möjliggöra för deltagarna att lyfta fram och berika med egna 

frågeställningar och för att skapa flera perspektiv. Genom denna intervjuform kan deltagaren 

ställas inför olika utmaningar på det sättet att de motsäger något de sagt tidigare, det blir en 

dynamik i samtalen där individen får argumentera. Där forskaren får mer 

verklighetsförankrade beskrivningar av deltagarnas verkliga åsikter, som i sin tur gör det 

möjligt att verkligen få fram en förståelse om varför de tycker det de gör (ibid).  

 

6.3 Presentation av intervjudeltagarna 

I fokusgruppen deltog sex socialsekreterare, samtliga kvinnor med mellan 10-40 års 

yrkeserfarenhet. De arbetade på olika arbetsplatser. Alla jobbade inom kommunens 

socialtjänst inom barn- och familjesektioner. Deltagarna beskrivs nedan: 

Deltagare 1: Kvinna, socialsekreterare. Antal år i yrket 40 år.  

Deltagare 2: Kvinna, socialsekreterare. Antal år i yrket 11 år.  

Deltagare 3: Kvinna, socialsekreterare. Antal år i yrket 10 år. 

Deltagare 4: Kvinna, socialsekreterare. Antal år i yrket 16 år.  

Deltagare 5: Kvinna, socialsekreterare. Antal år i yrket 12 år.  

Deltagare 6: Kvinna, socialsekreterare. Antal år i yrket 15 år.  

 

6.4 Genomförandet av fokusgruppsintervjun 

Genomförandet av fokusgruppsintervjun skedde 23/11 i en lokal i en större stad i Dalarna. 

Fokusgruppsintervjun bandades och intervjun pågick i 1.27 min. Fokusgruppen 

introducerades med att jag som samtalsledare och intervjuare tackade deltagarna för att de valt 

att ställa upp och bad dem presentera sig inför varandra. Syftet med intervjun diskuterades 

(som även beskrivits i tidigare informationsbrev, se bilaga 2), liksom anledningen till 

ljudupptagning, innan muntligt samtycke gavs av varje deltagare. Etiska aspekter betonades, 
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t.ex. att allt som sägs i mötet är konfidentiellt och anonymt, samt att endast jag hade tillgång 

till inspelat material och att detta sedan skulle raderas. Tillvägagångssättet bygger på 

Bryman’s (2011) anvisningar gällande fokusgrupp. Bryman (2011) beskriver t.ex. att 

gruppledaren inte ska vara för styrande eller strukturerad, då målet är att få fram deltagarnas 

synsätt och uppfattningar i en öppen diskussion (ibid). I enlighet med Bryman (2011) valdes 

låg styrning och en öppen struktur, men nya frågor introducerades när ämnet var uttömt.  

 

6.5 Databearbetning  

I denna studie har tematisk analys inspirerad av Bryman (2011) tillämpats. Materialet från 

fokusgruppsintervjun transkriberades först i sin helhet. Jag läste det transkriberade materialet 

ett flertal gånger för att få ett övergripande intryck av textens innehåll. Därefter identifierades 

meningsenheter, som lyftes ur texten. Dessa meningsenheter kodades och sorterades och 

grupperades sedan i subkategorier baserat på likheter och olikheter i koderna. Ytterligare 

gruppering gjordes från subkategorier till kategorier. Utifrån det bearbetade materialet 

utkristalliserades ett huvudtema: Osäkerhet i bemötande och bedömning, som alltså byggts 

upp av subkategorier och kategorier. Temat var återkommande stråk av liknande innehåll i 

texten som helhet. 

 

6.6 Metoddiskussion  

Enligt Bryman (2011) kan tillförlitligheten i en kvalitativ studie stärkas genom att 

överförbarhet, pålitlighet, trovärdighet samt möjlighet att konfirmera resultatet i studien. Det 

stärker kvalitén i en kvalitativ studie. Överförbarheten handlar om hur studiens resultat kan 

appliceras till andra sammanhang. Utifrån att studien är kvalitativ och inget statistiskt 

representativt urval skett så kan inte studien generaliseras, behöver studiens överförbarhet 

stärkas på annat sätt. Genom att ge rika och fylliga beskrivningar i hur studien genomförts, så 

att läsaren kan läsaren bedöma om resultatet kan överföras i andra kontexter (ibid). Dessutom 

deltog 6 erfarna socialsekreterare som är representativa för yrkesgruppen med sin långa 

erfarenhet, vilket ökat trovärdigheten i studien. Eftersom denna studie utgår från kvalitativa 

premisser och det är en liten studie kan överförbarheten i vidare mening inte förväntas, mer än 

att det resultat som presenteras kan appliceras till andra professionella med samma roller som 

deltagarna i denna studie har. Det är ändå troligt att resultaten kan vara överförbara till andra 

socialförvaltningar där man arbetar med den här målgruppen och att osäker kunskap 

framträder även i andra liknande sammanhang. Enligt Bryman (2011) handlar trovärdigheten 



 

17 

 

om att forskaren säkerhetsställer att studien har utförts utifrån de regler som finns och att 

resultatet rapporteras på ett korrekt sätt. Enligt Bryman (2011) behöver författare tydligt 

redogöra varje steg i forskningsprocessen för att öka pålitligheten. Genom att författaren i 

denna studie på ett strukturerat sätt redogör varje steg i processen och att alla delar av studien 

redovisats och granskats för handledaren, så har det stärkt pålitligheten och transparensen i 

denna studie. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte medvetet låtit sina 

egna personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka resultatet, utan att 

forskaren tydligt visar att den säkerställer att den har agerat i god tro i sin studie (Bryman 

2011). För att säkerställa att personliga värderingar inte påverkat resultatet har författaren 

redogjort för sin förförståelse i bakgrunden, samt haft ingående diskussion med handledare. 

Äktheten i studien rör enligt Bryman (2011) generella frågor om studien. För det första 

om studien ger en rättvis bild av det som undersökts, för det andra om studien skapar en större 

förståelse hos deltagarna för sin sociala miljö, för det tredje har studien bidragit till att 

deltagarna skapat en bättre förståelse för andra i samma miljö, för det fjärde, om studien har 

genererat i att deltagarna i studien kan förändra sin situation. 

I denna studie har ambitionen varit att ge en rättvis och nyanserad bild av deltagarnas 

beskrivningar av sitt arbete. Materialet var dock svårjobbat då det ibland var otydligt vem 

som sa vad, då det vid flera tillfällen talades i ”mun på varandra”. Även Bryman (2011) 

beskriver svårigheter med att transkribera material då det är flera deltagare och att det är 

tidskrävande. Då datamaterialet varit ljudupptagning och författaren åtskilliga gånger 

bearbetat materialet så har frågorna som ställdes besvarats på ett ingående sätt. Flera 

överväganden gjordes under studiens gång. Istället för fokusgruppen hade man kunnat 

genomföra enskilda intervjuer med deltagare. Rollen som intervjuledare för en större grupp 

var relativt krävande. Intervjun var till en början trevande eftersom jag befann mig i en ny roll 

som gruppledare och jag inte visste hur mitt egna engagemang skulle vara. Min upplevelse 

var att det var svårt att styra samtalet eftersom det skapades en dynamik i gruppen där 

diskussionerna kring vissa ämnen inte ville ta slut. Hade jag valt enskilda intervjuer hade jag 

kunnat styra frågorna på ett bättre sätt. Att välja kvalitativ metod var dock det enda tänkbara i 

förhållande till mitt syfte. Studien har utgått från en socioekologisk teoretisk referensram, 

men jag ser i efterhand att en organisationsteoretisk referensram även kunnat appliceras. 
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6.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes utifrån de forskningsetiska principerna som är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). För att skydda intervjudeltagarna har jag inför intervjuerna i 

fokusgruppen tagit hänsyn till dessa fyra huvudkrav på följande vis, Deltagarna informerades 

om syftet med studien och att deltagandet var helt frivilligt, både i muntlig och i skriftlig form 

av ett informationsbrev (informationskravet). Efter samtycket från deltagarna att använda 

intervjusvaren i min studie (samtyckeskravet), informerades deltagarna om att deras 

deltagande i intervjuerna är helt och hållet frivilligt och att de när som helst har möjlighet att 

avböja eller avbryta dessa utan att behöva stå till svars för det beslutet vilket även det ingår i 

samtyckeskravet. Jag tog hänsyn till min personliga inblandning gentemot respondenterna så 

till vida att respondenternas svar inte på något sätt har någon påverkan på mina egna 

intressen, vare sig de valde att genomföra intervjun eller inte. Deltagarna informerades om att 

deras svar endast kommer att användas i syfte för studien och ej på annat sätt eller i någon 

annan del av mina fortsatta ev. studier (nyttjandekravet). För att upprätthålla respondenternas 

konfidentialitet har jag transkriberat intervjuerna, avidentifierat dem (konfidentialitetskravet). 

Jag har inte skrivit i vilken kommun de är verksamma, detta för att ytterligare säkerställa 

deras egentliga identitet. Inspelningarna raderades då intervjuerna var transkriberade. 

Högskolans blankett för etisk egengranskning (se bifogad bilaga 2 för etisk granskning) har 

innan studien påbörjades fyllts i och denna gav ingen orsak till några särskilda etiska 

överväganden. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras analys av studiens empiriska material, resultatet av 

fokusgruppsintervjun. Utifrån studiens syfte och frågeställningar presenteras resultatet genom 

ett huvudtema samt kategorier och subkategorier (se tabell 1). I presentationen av resultatet 

kommer det att lyftas fram citat från deltagarna. Detta varvas med förtydligande textavsnitt 

för att skapa en ökad förståelse om vad som framkommit i fokusgruppsintervjun. 

Tabell 1. Huvudtema, kategorier och subkategorier 

                                    Osäkerhet i bemötande och bedömning 

Utmaningar i mötet med föräldrar 

med intellektuellt funktionshinder 
 

Utmaningar i professionellas 

bedömningar 
 

            Behov av anpassad Information                                                                                       
 
                     Långsiktiga relationer 
 
                            Villkorat stöd          

Osäker kunskapsbas 
 

Bristande samverkan 

 

 

7.1 Osäkerhet i bemötande och bedömning 
Osäkerhet i bemötande och bedömning var genomgående i deltagarnas beskrivningar, och det 

blev studiens övergripande tema. Osäkerhet kom till uttryck i två underteman: utmaningar i 

mötet med föräldrar med intellektuellt funktionshinder och utmaningar i professionella 

bedömningar. Deltagarna beskriver osäkerhet i mötena med föräldrarna. En deltagare 

beskriver ett trevande möte på följande sätt: 

”Jag kan tycka att det har känts trevande, jag tror det är en obekväm situation för 

personer med intellektuellt funktionshinder att sitta och prata fina ord så jag tycker att 

mötena har varit trevande och att man kanske bara säger ja bara för att bli av med 

frågan” (Deltagare 1). 

Osäkerhet visar sig även i möten mellan professionella. Flera av deltagarna berättar att både 

osäkerheten och trevandet börjar redan innan barnet är fött, då en första kontakt tas av MVC 

(mödravårdscentralen). Deras oro om föräldrarnas förmåga eller icke förmåga att bli förälder, 

blir då socialtjänstens oro. Det tycks finnas en rädsla hos MVC att tala om själva 

funktionsnedsättningen: 
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” Det finns en oro för hur man ska klara av, och så måste man göra det här jobbiga att ta 

kontakt med socialtjänsten för man tror inte det kommer gå vägen och ibland är det 

uppenbart att det inte kommer gå vägen ibland men med mycket stöd kan det fungera, 

det är en jobbig situation för många” (Deltagare 4). 

 

7.2 Utmaningar i mötet med föräldrar 

Utmaningarna är många för den enskilde socialsekreteraren, bland annat eftersom det handlar 

om längtan för vissa föräldrar att få flera barn och att flera barn från samma familj placeras i 

omgångar i olika familjehem. Tre underkategorier skapades; behov av anpassad information, 

långsiktiga relationer och villkorat stöd.  

 

7.2.1 Behov av anpassad information 

Informationen som ges till föräldrarna beskrivs som en stor utmaning hos samtliga deltagare 

och informationen behöver hela tiden beaktas och anpassas. Behovet av anpassad information 

till föräldrarna beskrivs som en svårighet, både inledningsvis i kontakten med föräldrarna, 

samt när man fått information om förälderns begränsning. Man behöver hur man som 

socialsekreterare informerar om vad som kommer att ske. Många av föräldrarna kan läsa och 

skriva, men har inte förmågan att omvandla informationen utifrån funktionhindret och på det 

sättet blir socialsekreteraren osäker om vad föräldern har förstått. Att veta vilken nivå man ska 

förhålla sig till i mötena beskrivs av flera: 

”…när man gör utredningar, det som är svårt som man måste ta några möten att veta 

vilken nivå man ska lägga det på. Att det inte går att bara köra på att informera som i 

vanliga fall, utan att man behöver lära känna den här föräldern, vad kan vi prata om och 

vilken nivå kan jag lägga det” (Deltagare 2). 

Det framkommer att flera av socialsekreterarna har strategier för hur de samtalar med 

föräldrarna genom att tänka igenom samtalen innan, men att det alltid finns en osäkerhet i vad 

föräldern sen förstår och gör, här nedan ges två exempel: 

”Det är ju det här att följa barnet i deras utveckling, som är svårt, man har lärt sig en 

sak, BVC har sagt så här, och då måste man följa det. Jag hade en mamma kring amning 

och så. Och då hade man sagt på bb att 15 minuter på varje bröst, det är ganska lagom. 

Sen ändras barnets behov, det blir större, men man kör på samma sätt. Men man förstår 
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inte att det behöver mera mat, det kan man inte följa, man lär sig en sak och där blir 

man kvar. Det ser man tydligt” (Deltagare 2). 

Att ha realistiska förväntningar på föräldern, där förälderns förmåga att prioritera barnets 

behov framför sina egna beskriver flera deltagare som en begränsning hos flera av de 

föräldrar de mött. 

”Det här som alla föräldrar vet, att om jag är hungrig och barnet är hungrig så måste 

barnet få mat först, annars får man aldrig äta själv. Nu är jag hungrig nu måste jag äta, 

som mamma, och då lämnar man barnet. Nu måste jag gå ut och röka, för jag är 

röksugen, och då lämnar man barnet.  …att läsa av situationerna, jättesvåra” (Deltagare 

1). 

                                                                 

7.2.2 Långsiktiga relationer 

Flera av deltagarna beskriver att de träffar föräldrar med intellektuellt funktionshinder 

dagligen i samband med utredningar som de gör på barnen och att relationerna pågår under 

lång tid. Flera av deltagarna berättar att familjerna ofta har flera barn aktuella hos 

socialtjänsten samtidigt och under lång tid.  

”Det tar aldrig slut först barnen är stora” (Deltagare 1). 

Att ha ett intellektuellt funktionshinder beskriver flera av deltagarna som ett tillstånd som inte 

går över och att det inte spelar någon roll om föräldern anstränger sig.  

”om föräldern inte räcker till för att följa barnet i utvecklingen… det känns hårt, man kan inte 

förändra sig. Fast man gör vad man kan, så räcker det inte till, och det känns hårt” (Deltagare 

5). 

Deltagarna beskriver att i många andra typer av ärenden som de handlägger vet man att 

situationerna i familjerna är föränderliga, och att barn och föräldrar kan få ett välfungerande 

liv utifrån att socialtjänsten ger insatser och stöd. Detta gäller dock sällan föräldrar med 

intellektuellt funktionshinder. 

”I många andra fall när en förälder av någon anledning inte kan ha hand om sitt barn, 

om det är ett missbruk eller en sjukdom eller något sånt så finns det en möjlighet att det 

kan liksom gå över, det kan rättas till och att man kan jobba på att vara en fullt 
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fungerande förälder igen, men det här det vet man ju, att här behövs det stöd” 

(Deltagare 4). 

Flera föräldrar har skapat strategier för att få vara förälder genom att fortsätta skaffa barn.  

 

”När dom har fått ett barn, och sen att det inte fungerar längre, man har försökt med stöd 

hemma att det gick inte alls då och så får barn igen” (Deltagare 4).  

 

Det skapar ytterligare en svårighet eftersom socialsekreteraren vill placera syskon i samma 

familjehem. Åren går och familjehemmets sammansättning möjliggör inte att ta emot flera 

placeringar, vilket gör att barnen tappar sitt sammanhang.  

                                                             

7.2.3 Villkorat stöd 

Under fokusgruppsintervjun blir det vid flera tillfällen tydligt att stödet kring föräldrar är 

villkorat, då osäkerheten som finns hos den enskilde socialsekreteraren om hur förälderns 

eventuella förmåga som förälder är begränsad. En deltagare uttryckte det så här: 

”då brukar jag säga att vår uppgift inte är att ta barnet ifrån er, det är så de tänker, nu 

kom soc, då tar de barnet, det är inte vår uppgift utan vår uppgift är att se vilket stöd ni 

behöver för att barnet ska kunna bo med er, men göra det väldigt tydligt, ni har en 

chans, den chansen är att ta emot stöd, det låter ju inte såhär hårt men att ta emot hjälp 

är det som är er chans, sen går det inte alltid ändå” (Deltagare 1). 

Några deltagare berättar att många föräldrar tror att de kan utvecklas i sin förmåga om de 

jobbar hårt för det. Deltagarna säger att det inte är frågan OM de här föräldrarna behöver stöd 

utan vilket stöd som ska ges utifrån sin begränsning. Här menar flera att svårigheten handlar 

ofta om föräldrarna inte har självinsikten om den egna begränsningen. 

Sen måste man nog va ganska tydlig med att utvecklingsstörda föräldrar inte klarar sina 

barn utan stöd, det tror jag man får va kategorisk. Eller inte rumsren om man säger så. 

Alltså det går inte, man har inte tidsuppfattning, kan inte planera, man kan inte läsa 

recept, man har svårt att orientera sig, svårt att räkna, det är ju bara så ” (Deltagare 1). 
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7.3 Utmaningar i professionella bedömningar 

Utmaningarna är många i professionella bedömningar och bland annat det handlar om var 

man hämtar sin kunskap från och hur man samverkar i dessa ärenden. Två under kategorier 

skapades; osäker kunskapsbas och bristande samverkan.  

 

7.3.1 Osäker kunskapsbas 

Flera av deltagarna beskriver att det är svårt att veta vilka eventuella metoder som finns att 

tillgå när man utreder, det finns inte heller någon kännedom om det finns ett riktat metodstöd 

till just föräldrar med intellektuellt funktionshinder. Endast en deltagare har kunskap om 

detta. Kunskapen om att utreda och bedöma handlar i deras beskrivningar om deras tidigare 

erfarenhet som kunskapsbas. Vidare menar deltagarna att man har skapat egna vägar och 

rutiner som åligger den enskilde socialsekreterare och det finns inga särskilda rutiner eller 

riktlinjer som skiljer sig från övriga ärenden. Det är samma rutiner men mer och tätare 

kontakt. Den erfarenhetsbaserade kunskapen som finns i gruppen är utifrån det man själv 

samlat på sig och kollegors erfarenhet och endagarskurser riktade till föräldrar med 

intellektuellt funktionshinder. Rutinen är att alltid inleda utredning i ärende där en förälder har 

ett intellektuellt funktionshinder. Vikten att bevaka aktuell forskning läggs på någon annan: 

”Den funktion jag har är att inleda utredning, och det blir ju liksom hundra procent i 

dom här fallen att inleda utredning, sen är ju mitt över. Jag har det här mötet och 

försöker se till så att det är så bra som möjligt men forskningen får dom som gör 

utredningar titta på att iså fall” (Deltagare 4).                                                 

Att söka och finna aktuell forskning beskrivs av samtliga som svårt och tidskrävande och flera 

av deltagarna säger att man har en önskan om att istället ha tillgång till en person som sorterar 

ur och strukturerar upp det som är viktigt och det man är i behov av. Andras åsikter bidrar till 

att förändra och skapa den osäkra kunskapen. En deltagare beskriver hur en föreläsning, där 

föreläsaren hade växt upp med en förälder med intellektuellt funktionshinder, förändrade 

synen hos henne. 

’ då förändras man lite i sin syn, man tänker att det här går ju inte, det här barnet kan ju inte 

bo och sen så är man inne på det här med föräldrarna. Synd att dom inte vill försöka eller sätta 

in resurser……… det är svårt att göra dom riktiga bedömningarna” (Deltagare 5). 

Samtliga deltagare menar att man vill ha mer riktade stöd till barnen och att få tillgång till 

forskning som beskriver hur det blir för barnen att växa upp med en förälder med 
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intellektuellt funktionhinder under längre tid. Några av deltagarna menar att man idag är 

begränsad inom lagstiftningen då man inte i förebyggande syfte får omhänderta barn utan att 

det alltid behöver finnas ett lagstöd i beslutet, att det i dessa ärenden är en svårighet att grunda 

en prognos om framtiden. 

Flera av deltagarna beskriver att det under vissa perioder kommer olika 

utbildningstillfällen där man har en endags utbildning som t.ex. tar upp vad föräldrar med 

intellektuellt funktionshinder behöver för stöd, att man tänker att nu ska vi arbeta vidare med 

detta på jobbet, men att det är en svårighet i att få en kontinuitet från organisationens sida. 

Flera av deltagarna menar att socialt arbete är ett relativt nytt område att forska på och att det 

skiljer sig mellan socialtjänsten och Hälso- och sjukvården. Inom Hälso- och sjukvården finns 

det yrkeslegitimationer, och det finns även ett behov hos socialtjänsten att möjliggöra för mer 

specialisttjänster. 

”Vårt yrke inte är skyddat. Sjukvården har ju legitimationer, alla har ju legitimationer där, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, allihop. Vi har ju inget sånt som socialsekreterare” 

(Deltagare 1). 

Det skulle innebära att man istället samlade kunskap inom organisationen och att man vid 

behov kunde få ett helt annat stöd i utredningen menar flera deltagare. 

”Jag tänker att det skulle vara perfekt, för jag tänker att man måste få till ett speciellt 

bemötande, och ha en bra relation till föräldrarna så att man får till ett bra arbete till 

barnen också. Jag tror det hade varit superbra att få till, någon som specialiserade sig i 

att jobba kring det här” (Deltagare 4).     

Att man har en huvudansvarig som har ett helhetsansvar över att implementera mer riktat stöd 

just till föräldrar med intellektuellt funktionshinder. Flera deltagare menar att det finns en 

sårbarhet i organisationerna just eftersom personalomsättningen är stor.                                                           

 

7.3.2 Bristande samverkan 

Deltagarna ger uttryck för bristande samverkan både inom och mellan organisationer. 

Deltagarna beskriver att man från socialtjänsten sida inte har klargörande riktlinjer om hur 

samverkan skall ske mellan olika aktörer för att samverka kring föräldrarna med intellektuellt 

funktionshinder och deras barn. Det som beskrivs av deltagarna är snarare att den samverkan 

som eventuellt finns mellan BVC och socialtjänsten är personbunden och framförallt handlar 
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om hur lång tid socialsekreteraren arbetat på arbetsplatsen. Deltagarna beskriver att BVC är 

den aktör man har mest samverkan med, men att det skiljer sig i hur stor omfattning. 

Samverkan är beroende på vilken socialsekreterare som hanterar ärendet. En av deltagarna 

upplever att hon blivit kontaktad i god tid. 

”Jag har varit med om att jag har fått veta veckorna innan barnet är fött så kommer dom ha 

kontakt med den här BVC sköterskan. Jag kommer lämna ditt namn så att det finns en 

planering när barnet är fött” (Deltagare 2).  

Andra berättar hur BB är det första stället där man upptäcker svårighet hos föräldrar. Det 

gjordes enligt en deltagare ett försök att skapa en grupp för 5–7 år sedan då man i ett regionalt 

projekt SUF arbetade gentemot flera svenska kommuner för att skapa samverkansgrupper 

som skulle innefatta flera aktörer kring dessa familjer. Idag finns relationer kvar mellan vissa 

deltagare och aktörer som fanns med från den tiden, men är inte känt av andra deltagare i 

fokusgruppen, det är alltså personbundet. 

 ”SUF är Samverkan, utveckling, föräldraskap. Det var ett projekt ifrån Uppsala som startade 

med allmänna arvsfondens pengar för kanske sju åtta år sedan. Men dom ordnade 

föreläsningar eller konferenser som vi åkte på med barngruppen, och dom gav en tanke att 

man gemensamt med barnhälsovård, mödravård, BVC, rehabilitering... men vi har inte fått till 

det än” (Deltagare 1).                                                

Samverkan fungerar inte så bra men behovet av stöd i ärendena när man arbetar med föräldrar 

som har ett intellektuellt funktionshinder är stort. Stödet som finns idag inhämtas kollegialt 

och är en viktig del i arbetet med föräldrarna enligt deltagarna. Flera deltagare beskriver att 

man förutsätts att finna kunskapen själv genom att hålla sig a jour vad för eventuella stöd som 

finns. Önskan som hos samtliga deltagare är att det ska finnas ett team som har kunskap och 

som under en längre perioder kan jobba intensivt i familjen. Det man har idag är boendestöd 

som genomgripande är riktat till föräldrar ur ett föräldraperspektiv och inte ett barnperspektiv. 

I stället för att samverka på hemmaplan skickar man familjerna på utredningshem men att 

flera deltagare anser att man skulle kunna göra bättre bedömningar utifrån 

hemmaplanslösningar. 

”När vi placerar dom här familjerna på utredningshem, då är det ju det man gör, att man 

kunde göra en variant av det i familjerna. Och få en, alltså vad är det man har sett för 

någonting? Och då får vi fakta, det är det vi måste ha, för att kunna placera, så är det ju 
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det vi behöver. Att hon lämnade spisen på och glömde att stänga av den…att någon är i 

hemmet och kan berätta för oss” (Deltagare 3).                                                               

Flera av deltagarna beskriver att de önskar en samverkansform med habiliteringen som 

besitter stor kunskap om intellektuellt funktionshinder: 

”Tanken att vi skulle ha möjlighet att kunna rådgöra, att man skulle kunna ringa och 

ställa frågor. Kanske inte specifikt vad tror du om den här mamman, utan mer, jag sitter 

med det här, och jag har provat det här och det här, vad tror du att jag skulle kunna 

göra?” (Deltagare 2). 
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8. Diskussion  

Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare arbetar med 

barnavårdsärenden där föräldern har intellektuellt funktionshinder. Fokus var att ta reda på 

hur socialsekreterarna rent konkret upplevde sitt arbete i dessa ärenden utifrån sin erfarenhet 

och kunskap. Frågeställningarna var hur socialsekreterarna upplever mötet med dessa 

föräldrar samt var socialsekreterarna inhämtar kunskapen inom detta område. 

Utifrån analysen i denna studie framkom ett övergripande tema, osäkerheten i 

bemötandet och bedömningen, som svarar på studiens syfte och frågeställningar, och speglar 

en viktig del i kunskapsläget som råder för socialsekreterare i arbetet med föräldrar med 

intellektuellt funktionshinder. Resultatet i denna studie visar att socialsekreterares upplevelse 

av möten med föräldrar och andra professionella präglas av en osäkerhet. Vidare framkom i 

denna studie att utmaningarna är många då behovet av anpassad information upplevs som 

begränsande av socialsekreterarna. Flera socialsekreterare beskriver att det inte finns någon 

hjälp eller kunskap gällande vad man specifikt behöver tänka på i mötet med denna grupp av 

föräldrar. Det framkom även att flera av socialsekreterarna har skapat egna strategier för att få 

föräldern att förstå varför socialtjänsten finns närvarande i familjen både i början och under 

utredningen eller då insatsen pågår, t.ex. i sättet man ger information till föräldern och att man 

träffar föräldern mer intensivt för att verkligen försäkra sig om att föräldern förstått all 

information. Resultat i denna studie visar att kunskap saknas gällande hur socialsekreterarna 

ska lägga upp möten med föräldrarna, t.ex. innehåll, hur mycket information som kan ges, och 

mötets tidsram. Dessa fynd är i enlighet med tidigare forskning där bl.a. Starke (2011) och 

Socialstyrelsen (2007) belyser liknande svårigheter som professionella möter när det handlar 

om kommunikation med föräldrarna. Starke (2011) och Socialstyrelsen (2007) visar behov av 

konkreta metoder eller handledning för de professionella, som då specifikt riktar sig på 

förhållningssättet till målgruppen. Konkreta metoder efterfrågas även av de professionella 

själva, som genomgående i denna studie beskriver en avsaknad av eventuella metoder eller 

stöd att tillgå.  

Liksom McConnell et al. (1997) och Hindberg (2003) visar även denna studie 

behov av långsiktigt stöd till föräldrarna. I denna studie beskriver socialsekreterare att 

relationerna pågår under lång tid med föräldrarna, och kunskap om hur långsiktigt stöd kan se 

ut behövs därför. Vidare framkom i denna studie att föräldrarnas tillstånd medför behov av 

stöd som kan pågå hela livet då föräldrar med intellektuellt funktionshinders tillstånd inte 
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förbättras så som det kan göra då föräldern t.ex. har ett missbruk. Här anser dock Starke & 

Jöreskog (2013) att de professionella snarare bygger sin kunskap kring sina egna 

föreställningar istället för att ta till sig den kunskap som finns. Med rätt stöd kan föräldrar 

med ett intellektuellt funktionshinder förvärva kunskaper och förmågor som utvecklar 

föräldrakompetensen samt lösningar i vardagen. Resultatet i denna studie visar att det 

villkorade stödet har sin grund i socialsekreterarens föreställning om vad ett intellektuellt 

funktionshinder innebär. Här framträder även risken för att personliga värderingar och 

fördomar kan få stort utrymme när det gäller bedömningar av föräldraförmåga. Den osäkra 

kunskapsbasen kan även grunda sig i socialsekreterarens ovilja att söka relevant forskning och 

kunskap, eftersom deltagare i studien fann det svårt och tidskrävande. Flera socialsekreterare 

uttryckte att man vill kunna ta del av forskningsresultat gällande föräldrar med intellektuellt 

funktionshinder. Utifrån resultatet i denna studie kan det ses att ansvaret för bedömningar 

ligger på den organisation där förutsättningarna skapas som socialsekreteraren behöver i sitt 

arbete med föräldrar med intellektuellt funktionshinder. Resultatet i denna studie antyder att 

området inte är prioriterat. Brister i organisationen kan relateras till och förstås utifrån 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1977) på exonivå, där kunskapsnivån hos 

personalen inom socialtjänsten påverkar barnet samt föräldern både primärt och sekundärt. 

Man kan fråga sig om socialsekreterarna förses med kunskap om metoder och möjlighet att 

reflektera över sitt förhållningssätt och bemötande. Socialstyrelsen som ansvarig myndighet 

för implementering har uppenbarligen inte bidragit med tillräckliga metoder och 

bedömningsinstrument inom detta fält. Risken blir då att förutsättningarna för föräldrarna att 

vara föräldrar begränsas sekundärt. Risken blir vidare att barnet inte får stöd utifrån 

evidensbaserade metoder.  Denna studie visar tydligt att socialsekreterarna inte värdesatte 

evidens utan snarare erfarenhet.  

Bristande samverkan kring föräldrar med intellektuellt funktionshinder har 

under analysen synliggjorts. Det framkommer att samverkan ofta är personbunden och till 

viss del baserad på hur lång tid socialsekreteraren har arbetat på arbetsplatsen. Samverkan 

mellan aktörer är betydelsefull i arbetet med föräldrar med intellektuellt funktionshinder, 

menar Pistol (2009), speciellt då flera insatser kan pågå samtidigt i en familj. Bronfenbrenner 

(1977) menar att det inte enbart är de miljöer som barnet vistas i som behövs synliggöras och 

beaktas, utan även miljöerna i förhållande till varandra, vilket även synliggörs i denna studie. 

Socialsekreterarna i denna studie önskar bättre samverkan både inom organisationen såsom 

habiliteringen, MVC och BVC.  Socialsekreterarna önskar vidare att man skulle förändra de 
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strukturella förutsättningarna och skapa speciella team med specialistkompetens, i likhet med 

team som finns inom missbruk och våld. Av de sex socialsekreterare som deltog i studien var 

det en som hade kännedom om SUF- kunskapscentrum, som redan 1999 startade sin 

verksamhet i syfte att sprida kunskap och stöd och som vid tillfälle hämtat information 

därifrån. Varken PAM eller PYC nämndes som en bekant metod i arbetet med familjerna. 

Hindberg (2003) beskriver att sympatin för föräldrarna utifrån sitt funktionshinder begränsar 

socialsekreterarnas förmåga att se till barnets behov. Detta kan även skönjas i denna studie då 

föräldraperspektivet är det som är i fokus. Detta resultat är inte märkligt med tanke på den 

osäkerhet som socialsekreterarna uttrycker som möter dessa föräldrar. Det finns en 

ambivalens mellan organisationens riktlinjer, som gäller för övriga ärenden, och 

socialsekreterarnas känslor som berör existentiella, etiska och moraliska frågor hos den 

enskilde socialsekreteraren gällande föräldrar med intellektuellt funktionshinder. 

Resultatet i denna studie visar att socialsekreterarna strävar efter att ha ett 

barnperspektiv, men hamnar i helt andra dilemman. De beskriver även att insatser som finns 

att tillgå inte är evidensbeprövade. De familjer som socialsekreterarna möter har komplexa 

behov och bedömningarna blir således komplexa eftersom prognoserna för familjer är svåra 

att bedöma. Förutsättningar för socialsekreterarna att se den enskilda individen under arbetet 

med familjerna behöver skapas. Här har organisationen stor betydelse. Det socioekologiska 

synsättet (Bronfenbrenner, 1977) är användbart när det gäller att belysa organisationens 

betydelse och samverkan. Organisationer har ett stort ansvar att skapa förutsättning för att 

bedriva arbetet. Att samhället påverkar den enskilde socialsekreteraren genom attityder, 

gamla normer och ideal om hur ett föräldraskap ska vara gör det ofrånkomligt att det blir 

svårigheter vilket leder till osäkerhet i bemötande och bedömning.  

 

8.1 Slutsatser 

Denna studie visar att socialsekreterarna upplever osäkerhet i bemötande och bedömning av 

familjer med intellektuellt funktionshinder, vilket är i linje med tidigare studier. Studien visar 

vidare att det finns brister i samverkan liksom osäkerhet mellan myndigheter, och att 

socialsekreterarens kunskapsbas främst är erfarenhetsbaserad. Det finns ett stort behov av 

metodutveckling och en förbättrad samverkan mellan myndigheter för att trygga 

socialsekretaren i sitt arbete, samt skapa de rätta förutsättningarna för föräldrarna då forskning 

visar att med rätt stöd kan dessa föräldrar lyckas i sitt föräldraskap. Behovet av 

utbildningsinsatser inom socialtjänsten är därför stort.  
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8.2 Vidare forskning 

Efter genomförandet av studien blir det tydligt att behovet av vidare forskning i 

implementering av metoder samt kunskap till organisationerna om föräldrar med intellektuellt 

funktionshinder. Under studiens gång har även tankar kring etiska perspektiv väckts i mötet 

med föräldrar med intellektuellt funktionshinder. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

Deltagaren: 

Kön: Kvinna              Man 

Ålder:…………………………………….. 

Yrke:………………………………………….. 

Utbildning:…………………………………….. 

Antal år inom yrket………………………………… 

Individnivå:  

Hur upplever du att mötena har varit med familjerna? 

Vilka tankar har väckts hos dig som socialsekreterare? 

 Hur många föräldrar med intellektuellt funktionshinder bedömer du att du har mött? 

Vad har det väckt för tankar hos dig som professionell? 

Vilka känslor har de här mötena väckt hos dig som professionell? 

På vilket vis tror ni att allmänhetens eventuella förutfattade meningar om föräldrar med 

intellektuellt funktionshinder påverkar ert sätt att resonera i dessa fall? 

Organisatorisk nivå: 

Hur ser samverkan och kontakten ut i organisationen, och relationen till andra aktörer såsom 

MVC, BVC och habilitering i dessa ärenden? 

Har ni särskilda riktlinjer att utgå ifrån från organisationens sida gällande denna målgrupp? 

Vilka stödinsatser erbjuder ni till denna grupp? 

Vad anser du/ni behöver utvecklas för stöd till denna grupp? 

Vilka specifika krav ställs på er som professionella i en utredning av föräldrar med 

intellektuellt funktionshinder? 

Skiljer sig bedömningarna åt när man utreder föräldrar med intellektuellt funktionshinder mot 

andra grupper? I så fall, på vilket sätt? 

Vart hämtar du ”kunskap” om föräldrar med intellektuellt funktionshinder? I så fall vart? Är 

den evidensbaserad? 

Upplever du att du har stöd i utredningar från din organisation när du utreder föräldrar med 

intellektuellt funktionshinder, i så fall på vilket sätt? 

Hur synliggörs barnets perspektiv i utredningar och insatser? 

Vad behöver du som socialsekreterare för verktyg för att känna att du gör en bra utredning 

som blir rättssäker ur barnets perspektiv? 

Är det nånting mer som ni tänker på och vill ta upp?  

Vill tacka så hjärtligt för er medverkan!!!!! 
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Bilaga 2. 

                                                                                                 Nås den 8 november 2016 

 

Hejsan! 

Jag heter Fredrika Hult Pettersson och går på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Jag är inne på min sista och sjunde termin, vilket innebär att jag nu ska skriva mitt 

examensarbete, dvs. en C-uppsats. Min uppsats kommer att behandla socialsekreterares 

erfarenhet av att arbeta med barnavårdsärenden där en vårdnadshavare har intellektuellt 

funktionshinder. Syftet är att få fördjupad kunskap och förståelse för detta genom att belysa 

socialsekreterarens roll i utredningar. Jag vänder mig till dig som är verksam som 

socialsekreterare, för att fråga om du vill medverka i en fokusgrupp intervju. Det innebär att 

du blir intervjuad i en grupp tillsammans med andra socialsekreterare. Gruppintervjun 

beräknas ta ungefär 90 minuter. Hoppas att du tycker att detta låter intressant och vill vara 

med!  

Jag beräknar att genomföra gruppintervjun den 23/11 kl 17.00 lokalens namn samt adress. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Som deltagare har du rätt att avstå från att 

besvara en viss fråga och kan när som helst avbryta intervjun och din medverkan i 

undersökningen utan att behöva uppge anledning. För att få hög tillförlitlighet vill jag med 

ditt samtycke spela in intervjun. Allt du säger kommer att avidentifieras så ingen kommer att 

veta vem som har sagt vad. Jag kommer inte heller att nämna de kommuner eller andra 

arbetsgivare ni arbetar för. Informationen jag får kommer endast att användas till min uppsats. 

Efter att uppsatsen är klar och godkänd kommer allt intervjumaterial att förstöras. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Om du 

vill kommer du att få ett exemplar av uppsatsen som beräknas vara klart i månadsskiftet 

januari/februari 2017. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Fredrika Hult Pettersson 

Tel: 076–3933380 

E-mail: h11frehu@du.se 

Handledare: Eva Randell, Tel: 023–778118 E-Mail: era@du.se 



 

37 

 

Bilaga 3. 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: Socialsekreterares arbete med föräldrar med intellektuellt funktionshinder 

Student/studenter: Fredrika Hult Pettersson 

Handledare:  Eva Randell    

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien 

ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien t.ex. 

barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i 

beroendeställning i förhållande till den som 

utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)?  

 

  Nej 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat 

samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  Nej 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av 

fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?  

  

  Nej 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka 

forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt 

(t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  Nej 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan 

härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)? 

 

  Nej 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga 

personuppgifter som ingår i eller är avsedda 

att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, 

enligt Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter 

som berör hälsa eller sexualliv, etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

  Nej 
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filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 

 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter 

som avser lagöverträdelser som innefattar 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är 

avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 

  

  Nej 

 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 


