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Abstract  

The perception of individuals with a mild intellectual disability as parents has changed 

over time. The development has resulted in that the normalization principle is 

considered to be valid when these individuals become parents. This group of individuals 

has gone from being considered as incapable parents to being considered parents like 

anybody else. The purpose of this study was to examine the way social workers 

understand and work with this group of parents and their children if they suspect that 

the children is being maltreated. We conducted a qualitative study using a focusgroup-

interview with five participants in whom all of them are social workers working with 

children and families that need support. The results show that social workers experience 

that parents with a mild intellectual disability have some problems in their parenting – 

like any other parent. They also experience that the children of these parents are 

exposed to several risk factors. An important conclusion of this essay is that it seems to 

be taboo to question parents with a mild intellectual disability’s parenting skills. This 

makes it difficult for the social workers in their work with these families.   
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Sammanfattning  

Synen på föräldrar med lindrig utvecklingsstörning har förändrats över tid. Den 

utveckling som skett har lett till att normaliseringsprincipen förutsätts gälla när 

människor med lindrig utvecklingsstörning blir föräldrar. Syftet med vår uppsats var att 

undersöka hur socialsekreterare förstår och arbetar med föräldrar som har en lindrig 

utvecklingsstörning där de misstänker att deras barn far illa. Vi har genomfört en 

kvalitativ studie i form av en fokusgruppsintervju med fem socialsekreterare som 

arbetar med utredning av barn. Resultatet visade på att socialsekreterarna upplever att 

föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning har vissa svårigheter i sin föräldraförmåga 

– som vilka föräldrar som helst. Samtidigt konstaterar socialsekreterarna att barnen till 

dessa föräldrar ofta är utsatta för ett flertal riskfaktorer. En av studiens viktigaste 

slutsatser är att det är känsligt och tabubelagt att ifrågasätta föräldraförmågan hos 

föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Detta medför ett hinder för 

socialsekreterarnas arbete med dessa familjer.   

  

Nyckelord: föräldraförmåga, föräldrar, socialtjänst och utvecklingsstörning  

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

Vi vill framföra vårt tack till våra kontaktpersoner inom socialtjänsten för att de varit 

oss behjälpliga med att finna och kontakta intervjupersoner för vår studie. Vi vill även 

tacka deltagarna i vår studie – tack för att ni delgav oss era tankar, upplevelser och 

erfarenheter. Utan er hade inte vår studie varit möjlig.  

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Yvonne Sjöblom för vägledning, 

hjälp och uppmuntran. Slutligen vill vi tacka våra vänner och familjer för stöttning och 

korrekturläsning. 
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2014-05-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledande kapitel ________________________________________________________________________________ 1 

1.1 Inledning ...................................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ............................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 2 

1.4 Relevans för socialt arbete ................................................................................................................... 3 

1.5 Uppsatsens disposition .......................................................................................................................... 3 

1.6 Begreppsförklaringar ............................................................................................................................. 4 
1.6.1 ”Far illa” .................................................................................................................................................................... 4 
1.6.2 Lindrig utvecklingsstörning ............................................................................................................................ 4 
1.6.3 Föräldraförmåga .................................................................................................................................................. 5 

2. Bakgrund _________________________________________________________________________________________ 6 

2.1 Från sinnesslö till utvecklingsstörd.................................................................................................. 6 

2.2 Rashygien och tvångssteriliseringar ................................................................................................ 7 

2.3 Synen på sexualitet och föräldraskap .............................................................................................. 8 

2.4 Sammanfattning........................................................................................................................................ 8 

3. Tidigare forskning ______________________________________________________________________________ 9 

3.1 Dömda på förhand ................................................................................................................................... 9 

3.2 Barnen – en riskgrupp? ....................................................................................................................... 10 

3.3 Föräldrarnas förmåga eller oförmåga ........................................................................................... 11 

3.4 Samhällets stödsystem......................................................................................................................... 13 

3.5 Sammanfattande diskussion ............................................................................................................. 14 

4. Teoretiska perspektiv ________________________________________________________________________ 14 

4.1 Socialkonstruktivism ............................................................................................................................ 14 

4.2 Teori om risk- och skyddsfaktorer ................................................................................................. 15 

4.3 Diskussion ................................................................................................................................................. 16 

5. Metod ____________________________________________________________________________________________ 17 

5.1 Förförståelse ............................................................................................................................................ 17 

5.2 Forskningsdesign ................................................................................................................................... 18 
5.2.1 Vetenskapsfilosofisk position...................................................................................................................... 19 

5.3 Urval ............................................................................................................................................................ 19 
5.3.1 Urval av intervjupersoner ............................................................................................................................. 19 
5.3.2 Urval av litteratur ............................................................................................................................................. 20 

5.4 Tillvägagångssätt .................................................................................................................................... 21 
5.4.1 Förberedelser inför fokusgruppsintervju .............................................................................................. 21 
5.4.2 Genomförande av fokusgruppsintervju .................................................................................................. 22 

5.5 Bearbetning av datamaterial ............................................................................................................. 23 

5.6 Analysverktyg .......................................................................................................................................... 24 

5.7 Uppsatsens trovärdighet ..................................................................................................................... 24 
5.7.1 Reliabilitet och validitet ................................................................................................................................. 24 
5.7.2 Generaliserbarhet ............................................................................................................................................. 25 



 

 

 

 

5.8 Forskningsetiska överväganden ...................................................................................................... 26 

5.9 Studiens avgränsningar och begränsningar ............................................................................... 27 

6. Resultat _________________________________________________________________________________________ 27 

6.1 Presentation av intervjudeltagare .................................................................................................. 28 

6.2 Presentation av fallbeskrivning ....................................................................................................... 28 

6.3 Lindrig utvecklingsstörning – vad är det för dig? ..................................................................... 28 

6.4 Föräldrar med lindrig utvecklingsstörning ................................................................................. 29 
6.4.1 Föräldraförmåga ............................................................................................................................................... 31 

6.5 Risk- och skyddsfaktorer för barnen ............................................................................................. 32 

6.6 Socialsekreterarnas arbete ................................................................................................................ 35 
6.6.1 Svårigheter........................................................................................................................................................... 35 
6.6.2 Möjligheter ........................................................................................................................................................... 39 

6.7 Sammanfattning...................................................................................................................................... 39 

7. Analys ___________________________________________________________________________________________ 40 

7.1 Lindrigt utvecklingsstörda föräldrar – en social konstruktion ........................................... 40 
7.1.1 Historisk påverkan ........................................................................................................................................... 40 
7.1.2 ”Som vilka föräldrar som helst” .................................................................................................................. 41 

7.2 Barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning ................................................................ 43 
7.2.1 Risk- och skyddsfaktorer för barnen ....................................................................................................... 43 
7.2.2 Tilltron till barnens resiliens ....................................................................................................................... 45 

7.3 Sammanfattning...................................................................................................................................... 47 

8. Diskussion ______________________________________________________________________________________ 47 

8.1 Slutsats utifrån frågeställningar ...................................................................................................... 47 

8.2 Kritisk diskussion kring metod ........................................................................................................ 48 

8.3 Kritisk diskussion kring resultat ..................................................................................................... 49 

8.4 Kritisk diskussion kring val av forskning samt teori ............................................................... 50 

8.5 Förslag på fortsatt forskning ............................................................................................................. 51 

Litteraturförteckning _______________________________________________________________________________ 52 

Bilaga 1. Intervjuguide _____________________________________________________________________________ 57 

Bilaga 2. Fallbeskrivning __________________________________________________________________________ 59 

Bilaga 3. Informationsblad ________________________________________________________________________ 60 



 

 

1 

 

1. Inledande kapitel  

I detta kapitel presenteras förutom inledningen även problemformuleringen som 

utmynnar i arbetets syfte och frågeställningar. Därefter följer dess relevans för socialt 

arbete, uppsatsens disposition och kapitlet avslutas med att definiera centrala begrepp. 

 

1.1 Inledning 
 

Barn till föräldrar med utvecklingsstörning är i proportion till sitt antal 

överrepresenterade bland de barn som omhändertas enligt, 2 § LVU (Alexius, 2011, s. 

26). I ”Uppdrag Granskning” (2001-12-01) ”För dum för att vara förälder” tas ämnet 

föräldrar med utvecklingsstörning upp. Man drar paralleller mellan att man för några 

decennier sedan tvångssteriliserade personer med utvecklingsstörning och idag istället 

tvångsomhändertar deras barn (ibid). I kontrast till detta skriver Lisbeth Pipping (2004, 

s. 163):”Min mamma kunde inte sköta en tvättmaskin så därför fick hon aldrig någon. 

Men oss tre flickor fick hon sköta själv. Hur är det möjligt?” i sin självbiografiska bok 

”Kärlek och stålull” som handlar om hennes uppväxt med en utvecklingsstörd mamma.  

 

Denna motsättning illustreras även tydligt av Alexius (2011, s. 26):  

När personer med utvecklingsstörning blir föräldrar förutsätts 

normaliseringsprincipen gälla samtidigt som barnets bästa ska beaktas enligt det i 

bl.a. 1 kap. 2 § 5 st. Regeringsformen betonade s.k. barnperspektivet (Alexius, 

2011, s. 26). 

 

Vi har genom verksamhetsförlagd utbildning samt arbete kommit i kontakt med 

socialtjänstens arbete med föräldrar som har en lindrig utvecklingsstörning och deras 

barn. Upplevelserna av dessa har varit skilda, men har haft gemensamt att det tycks 

finnas vissa svårigheter för socialtjänsten att arbeta med föräldrar som har en lindrig 

utvecklingsstörning vars barn man misstänker far illa. Upplevelsen är också att 

bedömningen om vad som är barnets bästa och om föräldrarnas föräldraförmåga möter 

upp barnets behov är svårdragen. Detta bekräftas även av Socialstyrelsen (2005, s. 15) 

som menar att det finns samarbetssvårigheter mellan de professionella och föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning. Föräldrar kan känna att deras förmåga att vara 

föräldrar ständigt ifrågasätts och de professionella kan uppleva svårigheter med att 

samarbeta med föräldrarna (ibid). Detta sammantaget har resulterat i att ämnet har känts 

särskilt spännande och viktigt att fördjupa sig i.  
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Vi vill dock poängtera att föräldrar med lindrig utvecklingsstörning inte är en homogen 

grupp, utan i likhet med alla andra föräldrar ställs de inför olika svårigheter samt har 

olika behov och möjligheter. 

 

1.2 Problemformulering  

Det finns få och begränsade vetenskapliga studier som undersöker långsiktiga effekter 

av att växa upp med föräldrar som har en lindrig utvecklingsstörning. Det finns dock 

etablerade uppfattningar om att en sådan uppväxt innefattar risker (Alexius, 2011, s. 

26). Även Socialstyrelsen (2007, s. 9) lyfter fram den begränsade mängd forskning 

inom området (ibid). Detta bekräftar att det finns en kunskapslucka inom ramen för 

tidigare studier gällande föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Detta kallas för ett 

inomvetenskapligt problem (Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012, s. 31). 

Föräldrar med lindrig utvecklingsstörning återkommer ständigt i samhällsdebatten. 

Dagens nyheter har exempelvis publicerat en serie reportage om föräldrar med 

utvecklingsstörning som har titeln ”Ifrågasatta föräldrar” (2007). Serien tar upp 

problemen med att ge dessa föräldrar rätt stöd, samt de svårigheter som finns med att 

bedöma föräldrarnas förmåga att vårda sitt barn. Det bekräftar att området innefattar så 

kallade samhälleligt uppkomna problem (jmf. Esaisson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s. 31). Sammanfattningsvis bekräftar detta att det finns ett stort 

behov av vidare forskning inom området, vilket ökar relevansen för oss att studera det. 

 

Vår förhoppning är att kunna minska den kunskapslucka som finns genom att samla in 

och analysera empiriskt material från socialsekreterare som arbetar med denna grupp. 

Vår förhoppning är också att vi ska kunna bidra till att öka kunskapen om de problem 

och motsättningar som tycks finnas mellan dessa föräldrar och socialtjänsten. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur socialsekreterare förstår och arbetar med föräldrar 

som har en lindrig utvecklingsstörning. Syftet är också att studera hur socialsekreterare 

förstår och arbetar med barn till dessa föräldrar.  

Studiens frågeställningar är: 
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 Hur resonerar och diskuterar socialsekreterare kring ärenden där man misstänker 

att barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning far illa?  

 Vilka svårigheter respektive möjligheter upplever socialsekreterarna att de möter 

i dessa ärenden? 

1.4 Relevans för socialt arbete 

Hur arbetet och diskussionen ser ut bland barn som man misstänker far illa är ett av det 

sociala arbetets kärnområden. Arbetet med dessa barn utgår från socialtjänstlagen 

(2001:453) och i vissa fall utifrån lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser för vård 

av unga (LVU).  

 

Om man arbetar inom socialt arbete är det troligt att man kommer möta föräldrar med 

lindrig utvecklingsstörning och deras barn, oavsett om man arbetar inom socialtjänsten, 

handikappomsorgen eller försäkringskassan. Detta gör området särskilt relevant för det 

sociala arbetet.   

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition är grundad på den lineära strukturen som vanligtvis används i 

den traditionella forskningsrapporten (Backman, 2008, s. 67). Uppsatsen innefattar nio 

kapitel. Det första kapitlet beskriver områdets problemformulering, uppsatsens syfte och 

frågeställningar, dess koppling till socialt arbete samt uppsatsens disposition. Kapitlet 

avslutas med att definiera centrala begrepp. Det andra kapitlet innehåller en 

sammanfattning av historisk bakgrund gällande föräldrar med utvecklingsstörning. 

Tidigare forskning presenteras i det tredje kapitlet och är indelat i olika teman, vilka är: 

Dömda på förhand, Barnen – en riskgrupp? Föräldrarnas förmåga eller oförmåga samt 

Samhällets stödsystem. I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter, vilka är: Socialkonstruktivism samt Teori om risk- och skyddsfaktorer. 

Det femte kapitlet beskriver uppsatsens metod. Den innehåller vår förförståelse, 

studiens forskningsdesign, urval av litteratur och intervjupersoner, förberedelser inför 

fokusgruppsintervjun samt hur vi har gått tillväga vid intervjutillfället. Kapitlet 

innehåller även en beskrivning av hur bearbetning och analys av datamaterial har sett ut. 

Avslutningsvis presenteras en diskussion om studiens trovärdighet, etiska 

ställningstaganden samt studiens avgränsningar och begränsningar. I kapitel sju 

redovisas studiens resultat. Den inleds med en presentation av intervjudeltagarna i 
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fokusgruppen och därefter är resultatet indelat i olika teman, vilka är: Föräldrar med 

lindrig utvecklingsstörning, Barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning samt 

Socialsekreterarnas arbete. Analysen redovisas i kapitel åtta och är även den indelad i 

teman, vilka är: Lindrigt utvecklingsstörda föräldrar – en social konstruktion och Barn 

till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Det nionde och avslutande kapitlet 

innehåller en sammanfattande diskussion samt förslag till ytterligare forskning. 

 

1.6 Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt definieras relevanta begrepp som förekommer i uppsatsen. 

1.6.1 ”Far illa” 

Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (2§ LVU).  

 

Ett barn riskerar således att ”fara illa” om deras fysiska, psykiska eller sociala 

utveckling riskerar att skadas på grund av brister i hemmiljön och omsorgen. Uttrycket 

brister i omsorgen innefattar situationer där barnet exempelvis utsätts för misskötsel 

eller vanvård gällande bland annat mat, kläder och hygien. Uttrycket innefattar även om 

barnet inte får tillräcklig känslomässig trygghet eller stimulans (Thunved, 2012, s. 

367f).  

1.6.2 Lindrig utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning innebär i de flesta fall skador på det centrala nervsystemet som 

bromsar begåvningsutvecklingen. Utvecklingsstörning definieras enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som en intellektuell 

funktionsnedsättning som drabbar en individ före 16-års ålder (Brockstedt, 2004, s. 19). 

Definitionen av utvecklingsstörning är enligt forskning och praktik en nedsättning i en 

individs intelligens. Det innefattar begränsningar i både praktiska, sociala och 

utbildningsrelaterade färdigheter. Dessa färdigheter mäter adaptiv förmåga vilket 

innebär en förmåga att kunna anpassa sig till sin vardag och anpassa vardagen till sig 

själv (Socialstyrelsen, 2007, s. 28). Exempel på detta är att sköta hygien och ekonomi 

och att interagera med andra människor (ibid, s. 31). För att konstatera att det föreligger 

en lindrig utvecklingsstörning krävs det nedsättningar i både adaptiv förmåga samt 

intelligens, vilket främst mäts genom ett intelligenstest (Socialstyrelsen, 2007, s. 28f). 
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Personer med en lindrig utvecklingsstörning behöver inte ha problem med 

inlärningsförmågan när de vistas i olika miljöer, men har desto svårare att föreställa sig 

något som de inte ser eller är i här och nu. Komplikationer kan uppstå i samtal då de 

med lindrig utvecklingsstörning kan ha svårigheter att sätta sig in i en annan individs 

situation (Socialstyrelsen, 2007, s. 24). Många vuxna med diagnosen har en stark 

önskan om att kunna vara ”som andra” vilket ofta medför en sämre självkänsla 

(Brockstedt, 2004, s. 41). Enligt DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders Fourth edition) ligger IQ-nivån mellan 50-70 för en person med en 

lindrig utvecklingsstörning (Nineur, Berg & Tideman, 2009, s. 10f). 

1.6.3 Föräldraförmåga 

Föräldraskap kan beskrivas som en process där föräldern ger barnet skydd och näring, 

samt tillfredsställer barnets fysiska och psykiska behov. Man bör även kunna ge barnet 

en trygg uppväxtmiljö i hemmet (Killén, 2009, s. 33). Trygghet för ett barn innebär 

bland annat att barnet kan söka tröst hos föräldern samt känna sig förstådd 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 26). 

 

Enligt Killén (2009, s. 36) föreligger det två olika förutsättningar som är av särskild 

betydelse för ett ”tillräckligt bra” föräldraskap. För det första krävs det att föräldern 

själv vid ett tidigare stadium i livet fått uppleva ”tillräckligt bra” omsorg, då det är svårt 

att ge något man själv inte fått uppleva (ibid). Detta kan kopplas till Bowlbys 

anknytningsteori som bland annat innebär att förälderns tidigare upplevelser och 

uppväxt präglar föräldraskapet (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 

2006, s. 200). Inom ramen för vad som är ”tillräckligt bra” omsorg nämner Killén 

(2009, s. 37) bland annat vikten av att kunna behärska grundläggande sociala 

färdigheter samt att kunna bli avlastad av ett nätverk (ibid). Att ha en omsorgsfull 

omgivning gynnar barnets förutsättning för känslomässig mognad och social kompetens 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 26). Den andra förutsättningen är att man som förälder har en 

någorlunda bra självkänsla. Ju bättre självkänsla man har desto bättre kan man hantera 

föräldraskapet (Killén, 2009, s. 37). Ytterligare en viktig funktion för ett gott 

föräldraskap är den beskyddande funktionen. Det handlar både om att skydda barnet 

från utomstående faror samt gentemot barnets egna riskfyllda beteende. Förmågan att 

kunna sätta gränser är en central aspekt av denna föräldrafunktion (Killén, 2009, s. 34). 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av historisk bakgrund gällande människor 

med utvecklingsstörning och hur de behandlats i Sverige. Kapitlet är indelat i olika 

teman, vilka är: Från sinnesslö till utvecklingsstörd, Rashygien och tvångssteriliseringar 

samt Synen på sexualitet och föräldraskap. Valen av teman är gjorda på grund av att de 

återkommit i litteraturen samt är av betydelse för studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Från sinnesslö till utvecklingsstörd 

Begreppet sinnesslö har vanligen definierats som synonymt med det nutida begreppet 

utvecklingsstörd. Viktigt att betona är dock att sinnesslö har använts som ett 

samlingsbegrepp för personer som skiljer sig från samhällets normer. Ett avvikande 

beteende betraktades i dessa sammanhang som att visa bristande förstånd (Runcis, 1998, 

s. 284). Vi har använt oss av begreppet sinnesslö i våra sökningar avseende bakgrund 

till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning på grund av brist på ett lämpligare 

begrepp. Det är ändock viktigt att betona vikten av att begreppet sinnesslö innefattar 

många människor som enligt dåtidens normer var avvikande och inte kan ses synonymt 

med endast utvecklingsstörda. 

 

I dagens samhälle använder vi olika benämningar på individer som avviker fysiskt eller 

psykiskt från normen och de benämns exempelvis som handikappade eller 

utvecklingshämmade. Under 1800-talet betraktades dessa människor som en del av den 

heterogena gruppen fattiga, men i mitten av 1800-talet började gruppen sinnesslöa 

skiljas från gruppen fattiga. Barn med särskilda svårigheter i folkskolan skildes från 

övriga elever och blev betraktade som sinnesslöa. Det förekom därefter ytterligare en 

kategorisering då man delade in sinnesslöa i bildbara och obildbara. De bildbara ansågs 

kunna bli samhällsdugliga medborgare genom undervisning i särskilda skolor medan de 

obildbara blev placerade på asyler (Runcis, 1998, s. 36).  

 

Framemot 1950-talet började man ifrågasätta sinnesslöbegreppet. Exempelvis skrev en 

läkare att begreppet sinnesslö i alltför hög grad dominerades av intelligenskvotssiffran 

och skolprestationen. Dessa ansåg han inte kunde ge en rättvis bild av de sinnesslöas 

personlighet och möjligheter. Han ville ta bort stämpeln sinnesslö (Runcis, 1998, s. 
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233). Under 1970 till 1980-talet började handikappolitiken förändras i Sverige och 

begreppen normalisering och integrering blev betydande för personer med 

utvecklingsstörning (Tideman, 2000, s. 34). Idag talar man om utvecklingsstörning som 

ett komplext begrepp som kan studeras utifrån flera olika vetenskapliga perspektiv. Man 

har exempelvis börjat se utvecklingsstörning som ett resultat av olika hinder som finns i 

samhället (Ineland, Molin & Sauer, 2009, s.63f). 

 

2.2 Rashygien och tvångssteriliseringar 

Under 1920-talet rådde fattigdom, sjuklighet och hög barnadödlighet i Sverige. Det är 

mot denna samhällsmässiga bakgrund som tankarna på rashygien började ta form 

(Runcis, 1998, s. 60). Inom rasbiologiskt tänkande ansåg man att sociala problem och 

socialt avvikande beteenden var ärftliga och därmed kunde lösas på medicinsk väg 

(ibid, s. 38). Det innebar att man måste hindra de degenererade och psykiskt defekta 

från att fortplanta sig. Utgifter till följd av sociala problem skulle således minskas. I 

Sverige blev den första åtgärden i den rashygieniska riktningen införandet av ett 

medicinskt äktenskapshinder i 1915-års lag som innebar att individer med exempelvis 

sinnessjukdom eller sinnesslöhet inte fick ingå äktenskap (Runcis, 1998, s. 60). 

 

År 1933 förelåg ett förslag till steriliseringslag, vilken innebar att sterilisering endast 

skulle ske på rättsinkapabla personer. Under den tiden ansågs man vara rättsinkapabel 

om man hade en intelligensålder under 12 år (ibid, s. 152). År 1934 antogs lagförslaget 

(Runcis, 1998, s. 83-89).  

 

… den som lider av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av 

själsverksamheten och på den grunden för framtiden är ur stånd att handhava 

vårdnaden av sina barn eller kommer att genom arvsanlag på avkomlingar överföra 

sinnessjukdom eller sinnesslöhet, sterilisering får företagas utan hans samtycke 

(SFS 1934: 171 i Kollberg, 1989, s. 40).  

 

1934-års lag innebar att man kunde sterilisera människor om de bedömdes vara ur stånd 

att vårda sina barn i framtiden. Runcis (1998, s. 137f) hävdar dock att krassa 

ekonomiska villkor samt samhällets moralnormer blev dominerande inslag gällande 

ansökningarna om sterilisering för individer (ibid). Individen fråntogs dessutom helt 

möjligheten att överklaga beslut om ingrepp (Runcis, 1998, s. 264) Under åren 1942-
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1945 steriliserades 6 593 personer med indikationen sinnesslöhet i Sverige (ibid, s. 

178). 

 

År 1969 publicerades det första utkastet till normaliseringsprincipen som innebar en helt 

ny ideologi och ett nytt synsätt på människor med utvecklingsstörning och deras 

levnadsförhållanden i Sverige och internationellt. Normalisering innebar exempelvis att 

personer med utvecklingsstörning skulle ha rätt till att få sina önskningar, val och behov 

respekterade. Normaliseringsprincipen ansågs vara oförenlig med institutionsvård, 

vilket kom att bli ett viktigt belägg för avvecklingen av institutionerna och etableringen 

av öppna omsorger integrerat i samhället (Tideman, 2000, s. 51f). 

 

2.3 Synen på sexualitet och föräldraskap  

Riksdagsmannen och psykiatrikern Alfred Petrén fick i uppdrag att utreda 

sinnesslöfrågan år 1920. Kännetecknande för Petréns syn på kvinnlig sinnesslöhet var 

att den framförallt innefattade sexualitet, fattigdom och samhällsberoende. Att bygga ut 

anstalterna så att sinnesslöa män och kvinnor skulle kunna hållas åtskilda från varandra, 

samt hållas avskilda från övriga samhällsmedborgare var ett av utredningens förslag på 

förhindrandet av den oönskade fortplantningen (Runcis, 1998, s. 62). Man såg 

sterilisering av de sinnesslöa som en humanitär åtgärd då det inte ansågs gynnsamt för 

barn att växa upp med ”odugliga” föräldrar (ibid, s. 67). Man ansåg att de sinnesslöa 

kvinnorna var lättledda och besatt en otyglad könsdrift. Internering på anstalt var ett 

alternativ till sterilisering, men de intagna tilläts inte vistas ute i friheten eftersom de 

skulle hållas åtskilda från övriga samhällsmedborgare. De sinnesslöa skulle inte skrivas 

ut från anstalten om de inte blivit steriliserade (Runcis, 1998, s. 90ff). Man ansåg att de 

sinnesslöas otyglade sexualitet var roten till det onda som resulterade i 

samhällets ”oönskade vanartiga barn” (ibid, s. 55). I och med införandet av 

normaliseringsprincipen blev personer med utvecklingsstörning betraktade som vilka 

människor som helst, som har rätt till tvåkönade förhållanden och att vara föräldrar 

(Tideman, 2000, s. 51). 

 

2.4 Sammanfattning 

Man kan konstatera att redogörelsen för de utvecklingsstördas historia gällande 

föräldraskap försvåras i och med att begreppet utvecklingsstörning utvecklades sent och 

att man tidigare inte kategoriserade dessa människor såsom vi gör idag. Begreppet 
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sinnesslö har använts för utvecklingsstörning men viktigt att förstå är att begreppet även 

innefattar andra människor. Människor som avvek från samhällets normer, exempelvis 

utvecklingsstörda, ansågs som odugliga föräldrar vars barn skulle bli vanartiga. Man 

förhindrade därför personer med utvecklingsstörning från att fortplanta sig genom att 

avskilja kvinnor från män, genom isolering på anstalter samt steriliseringar. Framemot 

1950-talet började man ifrågasätta det rashygieniska tänkandet och cirka 20 år senare 

publicerades grunderna till den första normaliseringsprincipen. Den innebar att man 

som utvecklingsstörd skulle ha rätt till samma levnadsvillkor som övriga 

samhällsmedborgare.  

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras relevant forskning angående föräldrar med 

utvecklingsstörning och deras barn. Forskningen är indelad i olika teman, vilka är: 

Dömda på förhand, Barnen – en riskgrupp? Föräldrarnas förmåga eller oförmåga samt 

Samhällets stödsystem. Valen av teman är gjorda efter läsning av forskning där vi då 

upptäckte att dessa teman återkommer. Temana är även relaterade till studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion.  

 

3.1 Dömda på förhand 

Booth och Booth (1998, s. 2) har i sina studier visat på att föreställningar om 

utvecklingsstördas oförmåga att vårda sina barn inte är grundade på föräldrarnas 

livssituation. Studien pekar på att föräldrar med utvecklingsstörning ständigt blir offer 

för de förutfattade meningarna om dem som dåliga föräldrar. Detta blir således 

verklighet genom att professionella tar beslut och agerar på ett sätt som inkräktar på 

deras liv, genom att exempelvis omhänderta deras barn. Den förutfattade meningen om 

att dessa föräldrar saknar en tillräckligt god föräldraförmåga leder således till att de kan 

bli diskriminerade (ibid). Det framkom i studien att dessa föräldrar i stor utsträckning 

upplevde de professionella instanserna som negativa. De tyckte att de professionella 

ansåg att de var oförmögna att ta hand om sina barn och att de blev utsatta för orimliga 

krav (Socialstyrelsen, 2005, s. 43f). Detta bekräftas även av en studie gjord av 

Socialstyrelsen (2002, s. 14) vars syfte var att ta reda på hur föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning upplever sitt föräldraskap och det stöd som de fått. Studien visar på 
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att dessa föräldrar ständigt känner sig iakttagna och ifrågasatta, inte minst i kontakten 

med sociala myndigheter (ibid). 

 

Jag hörde i familjegruppen att de kan ta barn. Då blev jag rädd, för jag trodde att det 

skulle hända mig också. Jag blev rädd för min socialsekreterare och jag blev motståndare 

till all hjälp jag fick
1
 (Socialstyrelsen, 2002, s. 15). 

 

Även Murphy och Feldman (2002, s. 281) hävdar att föräldrar med utvecklingsstörning 

blir dömda som otillräckliga föräldrar av sociala myndigheter och ofta får sina barn 

omhändertagna. Trots detta visar flera projekt och studier att dessa föräldrar kan ha en 

tillräckligt god föräldraförmåga, särskilt om de får stöd i början av föräldraskapet, vilket 

de i nuläget inte får (ibid). 

 

I motsats till tidigare presenterade studier menar Gunvor Andersson att socialarbetare 

identifierar sig med föräldrar med lindrig utvecklingsstörning för mycket och på grund 

av detta har svårigheter att se barnens situation (Fejne, Lundquist Öhrn & Harrysson, 

2006, s. 17). Detta bekräftas även av förarbeten som anfördes i samband med ändringar 

i LVU i början av år 2000. I dessa förarbeten konstaterade man att sociala myndigheter 

har svårt att bedöma om det finns en påtaglig risk för att barn till föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning skadas i hemmet. En anledning till detta ansåg man kunde vara 

myndigheternas välvilja gentemot dessa föräldrar eller av ideologiska skäl. Man 

konstaterade att detta ledde till att man bortsåg från föräldrarnas begränsade 

föräldraförmåga och dess konsekvenser för barnet (Alexius, 2011, s. 29). 

 

3.2 Barnen – en riskgrupp? 

Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 31) är många forskare överens om att barn till föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning borde klassificeras som en riskgrupp (ibid). Dessa barn 

riskerar i högre grad än andra barn att inte få tillräckligt med stimulans, att försummas, 

att utsättas för våld eller råka ut för olyckor i hemmet (Lagerberg & Sundelin, 2000).  I 

en studie av Feldman i Socialstyrelsen (2005, s. 31) fann man att barn till föräldrar med 

lindrig utvecklingsstörning var försenade i sin utveckling samt hade ett flertal 

beteendestörningar i jämförelse med andra barn. Detta bekräftas av såväl svenska som 

internationella studier (ibid). I Sundelin och Lagerberg (2000, s. 174) lyfter man dock 

                                                 
1
 Citat av en förälder som är med i en familjegrupp inom riksförbundet för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning (Socialstyrelsen, 2002, s. 15). 
2
 Term som tidigare användes för att beteckna socioekonomisk situation. Socialgrupp tre var den lägsta, 
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fram att forskningsresultat visar på att föräldrar med lindrig utvecklingsstörning inte är 

en homogen grupp. Barnens situation skiljer sig därmed, beroende på om det 

exempelvis finns övriga problem samt tillgång till stöd (ibid). När det gäller övriga 

problem för dessa föräldrar så visar flera studier i Socialstyrelsen (2005, s. 28) på att 

föräldrar med utvecklingsstörning i större utsträckning än övriga föräldrar är 

deprimerade (ibid). En studie av Lewellyn, McConnell och Mayes i Socialstyrelsen 

(2005, s. 29) visade på att mödrar med lindrig utvecklingsstörning är en särskild 

riskgrupp gällande dålig hälsa. Detta gällde fysisk hälsa men även mental hälsa och 

känslomässiga svårigheter (ibid).  

 

Kollberg har skrivit en avhandling om mödrar som blivit klassade som 

förståndshandikappade. Hon kom fram till att 19 av 51 kvinnor tillhörde en 

lågriskgrupp, vilken innebär att de löper relativt liten risk att få stora problem i 

föräldrarollen. 13 kvinnor tillhörde högriskgruppen, som innebär att de bedöms ha 

betydande svårigheter i sin föräldraroll (Kollberg, 1989, s. 98). Kollberg drar slutsatsen 

att mindre än hälften av mödrarna betraktas som högriskgrupp och att det inte är 

begåvningen i sig som avgör föräldraförmågan (ibid, s. 205). Det är dock viktigt att 

tillägga att flera av mödrarna i Kollbergs studie inte hade en utvecklingsstörning i sträng 

mening (Sundelin & Lagerberg, 2000, s. 172).  

 

Majoriteten av studierna involverar endast mödrarna till dessa barn och endast i ett fåtal 

inkluderas fadern till barnet eller den partner som kvinnorna lever med (Socialstyrelsen 

2005, s. 25). I en studie av Booth and Booth i Socialstyrelsen (2005, s. 6) inkluderades 

männen i mödrarnas liv. Det visade sig att majoriteten av kvinnorna hade en bestående 

relation, men att nästan hälften av mödrarna varit utsatta för övergrepp. I två tredjedelar 

av fallen var moderns partner förövaren. Studien visade även på att flera av mödrarnas 

barn blivit sexuellt utnyttjade av hennes partner (ibid). 

 

3.3 Föräldrarnas förmåga eller oförmåga 

Killén (2009, s. 37) nämner flera faktorer som kan påverka föräldraförmågan. 

Exempelvis är att befinna sig i en livssituation där man känner sig accepterad samt att 

ha en arbetssituation där man känner sig tillräcklig (ibid). Att livssituationen är av 

betydelse i dessa föräldrars liv bekräftas av Kollberg (1989, s. 217) som i sin studie kom 
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fram till att 49 av 51 mödrar med lindrig utvecklingsstörning tillhörde socialgrupp tre
2
. 

Detta stämmer överens med andra studier gällande social bakgrund hos personer med 

lindrig utvecklingsstörning (ibid). Kollberg (1989, s. 205) ställer sig frågan varför 

förståndshandikappade mödrar inte återfinns i alla sociala grupper. En trolig förklaring, 

enligt Kollberg, är att en nedsättning döljs i en omgivning med goda sociala 

förutsättningar (ibid). I enlighet med Kollberg har Faureholm i Fejne, Lundquist Öhrn 

& Harrysson (2006, s. 15) kommit fram till att det viktigaste gällande föräldraförmågan 

hos föräldrar med lindrig utvecklingsstörning är sambandet mellan uppväxten, den 

nuvarande livssituationen samt positiva och negativa föräldraegenskaper (ibid).  

 

MacLean och Aunos (2010, s. 19) påpekar att nyare forskning visar på att IQ över 55-60 

inte verkar ha någon direkt påverkan på föräldraförmågan. Personliga och miljömässiga 

faktorer såsom stress och föräldrastil har visat sig vara mer betydelsefulla. Detta visar 

på att föräldrar med utvecklingsstörningar bör klassificeras som föräldrar med 

psykosociala behov (ibid). MacLean och Aunos (2010, s. 19) konstaterar att det finns 

motsägande synvinklar gällande att mäta och definiera föräldraförmåga. En del föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning möter dock flera utmaningar i sin föräldraroll såsom 

sämre medvetenhet om grundläggande barnomsorg samt svårigheter med att skapa en 

stimulerande miljö för barnet i förhållande till dess ålder och utveckling (ibid). En 

studie av Aunos, Groupil och Feldman (2008, s. 71) visade på att de mödrar som 

fortfarande hade vårdnaden om sina barn inte skiljde sig gällande mental hälsa, fysisk 

hälsa eller adaptiva förmågor från de mödrar som fått sina barn placerade (ibid). 

 

I kontrast till tidigare presenterade studier gällande föräldraförmågan menar Karlsen i 

Fejne, Lundquist Öhrn & Harrysson (2006, s. 21) att han mött relativt få föräldrar med 

en lindrig utvecklingsstörning som har en tillräcklig föräldraförmåga. Karlsen har lång 

erfarenhet av att arbeta med bedömningar av föräldrar med utvecklingsstörning. Han har 

identifierat fem aspekter att ta hänsyn till vid sina riskbedömningar gällande 

föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn. För det första är det föräldrarnas 

begåvning. Om de har en begåvning under IQ 60 antas de inte ha en tillräcklig 

föräldraförmåga. Den andra aspekten är att föräldrarna inte bör ha betydande svårigheter 

med adaptiva förmågor, såsom att klara ekonomin och strukturera vardagen. Den tredje 

                                                 
2
 Term som tidigare användes för att beteckna socioekonomisk situation. Socialgrupp tre var den lägsta, 

närmast motsvarande arbetarklassen (Nationalencyklopedin, 2014). 
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aspekten är att föräldrarna bör ha haft en någorlunda trygg uppväxt. Den fjärde aspekten 

är att föräldrarna inte bör ha andra handikapp, såsom psykiska problem. Den femte och 

sista aspekten är att föräldrarna inte bör ha relationsproblem såsom destruktiva och 

konfliktfyllda relationer (Fejne, Lundquist Öhrn & Harrysson, 2006, s. 21). 

 

3.4 Samhällets stödsystem 

Booth och Booth genomförde 1994 en studie för att ta reda på hur föräldrar med 

utvecklingsstörning upplevde och beskrev hur det är att vara förälder. Den negativa 

inställning föräldrar med lindrig utvecklingsstörning har till sociala myndigheter kan 

bland annat kopplas till den kontrollfunktion som en myndighet har. Detta kan innebära 

att föräldrarna ser de professionella som hotfulla, då de vid misstanke om att ett barn far 

illa måste inleda utredning. Föräldrars negativa inställning kan då istället från de 

professionellas synvinkel tolkas som att de är ovilliga till samarbete (Socialstyrelsen, 

2007, s. 67). Tymchuk (1999, s. 61f) hävdar att det saknas föräldrautbildningar och 

annat stöd som är anpassat efter föräldrar med lindrig utvecklingsstörning och deras 

barn. Det finns betydande kliniska och empiriska bevis som påvisar att om 

socialtjänsten tar med hela föräldrarnas livssituation, såväl social som ekonomisk i 

utredningar, samt anpassar sitt arbete till föräldrarna så kommer föräldraförmågan öka 

(ibid).  

 

Aunos, Goupil och Feldman (2008, s. 67) har gjort en studie i Australien i vilken 47 

mödrar med utvecklingsstörning ingick. Av dessa 47 mödrar hade 30 mödrar 

fortfarande vårdnaden av alla sina barn (ibid). Gemensamt för de barn som fortfarande 

levde med sin biologiska mor var att de var betydligt yngre än de som blivit placerade 

utanför hemmet. Föräldrarna som fortfarande levde med sina barn var mer nöjda med 

det stöd de fick. Resultatet visar på att stöd borde ges till både barn och mödrar, samt 

anpassas efter att barnet blir äldre (Aunos, Goupil & Feldman, 2008, s. 65). Studien 

påpekar att det behövs stöd i form av föräldragrupper för föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning där de får hjälp att lära in diverse föräldrafunktioner. Stödet bör 

dessutom vara livslångt och anpassat efter att barn och föräldrar förändras med tiden. En 

viktig faktor anses vara stödets kvalitet, snarare än dess kvantitet och att det ska kunna 

anpassas efter föräldrarnas personliga behov (ibid, s. 75) 
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3.5 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskningen är motstridig gällande föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning och deras barn. Flera studier visar på att barn till 

föräldrar med lindrig utvecklingsstörning är utsatta för risker samtidigt som man 

påpekar att dessa föräldrar ofta har en problematisk social bakgrund som påverkar 

föräldraförmågan. Internationell och svensk forskning visar på att samhällets 

stödsystem ofta brister. Kunskapsområdet är främst byggd på kvalitativa studier med 

intervjuer, observationer och studerande av journaler som metoder. Majoriteten av 

forskningen har ett psykologiskt och sociologiskt teoretiskt perspektiv. Syftet med vår 

studie är att undersöka hur socialsekreterare förstår och arbetar med föräldrar som har 

en lindrig utvecklingsstörning och deras barn. Vi anser att denna forskning är relevant 

då den behandlar vad vi avser att undersöka. Den kommer att användas i analys och 

diskussion för att se om den överensstämmer med studiens resultat och slutsatser.  

 

4. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv och teorier som används i analysen. 

Dessa är Socialkonstruktivism samt Teori om risk- och skyddsfaktorer. Kapitlet avslutas 

med en kort diskussion kring de valda teorierna.  

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Enligt Burr (2003, s. 2f) finns ingen enkel och entydig definition av 

socialkonstruktivism. Det finns dock några gemensamma nyckelantaganden som krävs 

för att man ska kalla sig socialkonstruktivist. För det första har man en kritisk hållning 

till de för-givet-tagna föreställningarna om verkligheten. Det innebär exempelvis att 

kategoriseringar som vi människor använder oss av för att förstå världen inte 

nödvändigtvis behöver vara verkliga indelningar. Könsindelningen man och kvinna kan 

exempelvis uppfattas som naturliga indelningar. Med socialkonstruktivistiska glasögon 

kan man dock se att normativa föreställningar om manligt och kvinnligt är vad som 

indelningarna är grundade på, snarare än de verkliga biologiska skillnaderna (ibid). För 

det sociala arbetets betydelse, betonas Berger & Luckmanns idé om den sociala 

konstruktionen av verkligheten. Med den menar man att det är sociala konstruktioner 

som medverkar till att det bildas olika grupper i samhället. De sociala problem som 

uppstår är inte i sig problematiska. Det problematiska skapas genom att olika sociala 
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grupper tillskriver problemet egenskaper (Payne, 2008, s. 240f). Det andra 

nyckelantagandet är att vår verklighetsuppfattning är historiskt och kulturellt bunden. 

Det innebär att hur vi förstår världen är beroende på vart i världen vi lever samt när i 

tiden vi befinner oss. Vad man exempelvis förväntar sig av barn idag och för 100 år 

sedan har förändrats. De sätt vi förstår världen är inte bara bundet till specifika kulturer 

eller tidsepoker utan är även beroende av särskilda sociala och ekonomiska 

arrangemang som råder inom den specifika kulturen och under den specifika 

tidsperioden (Burr, 2003, s. 3f). Det tredje nyckelantagandet är att kunskap upprätthålls 

genom sociala processer. Det innebär att kunskap om verkligheten fabriceras genom 

dagliga mellanmänskliga interaktioner. Språket har därmed stor betydelse. Det som vi 

förstår som dyslexi är exempelvis ett fenomen som har uppstått i och med en interaktion 

mellan människor som har haft svårt att läsa och skriva samt med personer som försökt 

lära dem (ibid, s. 4). Det fjärde och sista nyckelantagandet är att kunskap och sociala 

handlingar går hand i hand. Det innebär att alla verklighetskonstruktioner inviterar till 

en mänsklig handling som skiljer sig från konstruktionen. Verklighetskonstruktioner 

upprätthålls således genom sociala handlingar som upprepas som ett mönster. Detta i sin 

tur innebär att verklighetskonstruktioner är sammanbundna med maktrelationer (Burr, 

2003, s. 5).  

 

4.2 Teori om risk- och skyddsfaktorer 

Enligt Andersson (2008, s. 23) har utvecklingspsykopatologi visat sig vara ett 

användbart perspektiv i barnavårdsforskning. Begreppet har dock bytts ut till de mer 

bärande begreppen risk- och skyddsfaktorer (ibid). 

 

Lagerberg och Sundelin (2000, s. 87) beskriver begreppet risk med hjälp av Goodyer, 

som menar att risk ska förstås som en process. Han menar exempelvis att samma risk 

kan ha olika effekter och orsaker i relation till ett barns ålder. Goodyer hävdar att ett 

barn som utsätts för flera belastande förhållanden har en ökad risk för 

beteendeproblematik, en så kallad tröskeleffekt. Om man tidigare haft en eller flera 

belastningar kallar Goodyer dessa latenta effekter. Dessa kan liknas vid dolda eller 

vilande risker, vilka kan resultera i att risk för problem vid en ny påfrestning ökar (ibid). 

Man skiljer på risker som kan hänföras till barnet, till föräldern och till familjen. Risker 

som kan hänföras till barnet är exempelvis barnets fysiska och psykiska hälsa samt 

beteende (Lagerberg & Sundelin, 2000, s. 118-131). Exempel på risker som kan 
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hänföras till föräldern är mental retardation, arbetslöshet och psykisk sjukdom (ibid, s. 

164-177). Social status och samlevnadsformer är exempel på risker som kan hänföras 

till familjen (Lagerberg & Sundelin, 2000, s. 184-191). 

 

Forskare hävdar att man måste ta hänsyn till skyddande faktorer när man studerar 

samband mellan risker och barns utveckling. Detta på grund av att skyddande faktorer 

samt barnets stresshanteringsförmåga kan kompensera för riskerna (Lagerberg & 

Sundelin, 2000, s. 212). Werner (2000, s. 117-125) skiljer på skyddande faktorer som 

kan hänföras till barnet, skyddande faktorer som kan hänföras till familjen samt 

skyddande faktorer som kan hänföras till det omgivande samhället (ibid). Exempel på 

skyddsfaktorer som kan hänföras till barnet är att de som spädbarn är aktiva och 

kärvänliga, samt är bra på att kommunicera och interagera socialt när de blir äldre 

(Werner, 2000, s. 117-122). En av de starkaste skyddsfaktorerna som kan hänföras till 

familjen är att modern har en god föräldraförmåga. En annan skyddande faktor som kan 

hänföras till familjen är om det finns en alternativ vårdnadsgivare, såsom en mor- eller 

farförälder (ibid, s. 123f). Exempel på skyddsfaktorer i det omgivande samhället är 

vänner, skola och lärare (Werner, 2000, s. 125f). Risk- och skyddsfaktorer existerar och 

samverkar i en dynamisk balans (Andersson, 2008, s. 26). Forskningen kring risk- och 

skyddsfaktorer ledde till att man började studera de skyddande faktorer som skapar 

motståndskraft gentemot stress, så kallad resiliens. Viktigt att förstå är att resiliens är ett 

begrepp som är kopplat till barn som har upplevt betydande risker (Rutter, 2000, s. 

658). Michael Rutter har utvecklat begreppet resiliens, vilket han beskriver i Borge och 

Helmen (2011, s. 18): ”resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett 

tillfredsställande resultat, trots att barnet har haft erfarenheter av situationer som innebär 

en relativt stor risk att utveckla problem eller avvikelse” (ibid). 

 

4.3 Diskussion 
 

Anledningen till att vi har valt socialkonstruktivism är att perspektivet fokuserar på hur 

människors uppfattningar om världen skapas och omskapas via sociala interaktioner. Vi 

tror att man med socialkonstruktivistiska glasögon får möjlighet att studera hur 

konstruerade uppfattningar om föräldrar med lindrig utvecklingsstörning påverkar 

socialsekreterarnas resonemang. Vi har valt att använda oss av risk- och skyddsfaktorer 

då vi upptäckt att det är begrepp som varit högst användbara inom forskning av detta 

område. Det är en teori som ger en bred bild av ett barns livssituation, vilket är av stor 
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betydelse för vår studie. Vi anser även att den går att relatera till socialtjänstens 

handläggnings- och bedömningssystem för barnavårdsutredningar: Barnets behov i 

centrum, BBIC (Socialstyrelsen, 2013, s. 9). 

 

5.  Metod 

I detta kapitel presenterar vi den forskningsdesign som använts i studien, samt urval av 

intervjupersoner och litteratur. I kapitlet beskrivs genomförandet av intervjun, 

förförståelse, uppsatsens analysverktyg och trovärdighet. Avslutningsvis redogörs för 

forskningsetiska ställningstaganden.  

 

5.1 Förförståelse 

Efter att ha tagit del av medias bild av föräldrar med lindrig utvecklingsstörning samt 

forskning kring ämnet är vår förförståelse ganska kluven. Finns det många barn idag 

som på grund av svårigheter i handläggningen far illa av att leva med en förälder med 

lindrig utvecklingsstörning? Eller är det snarare så att föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning aldrig får en ärlig chans att visa sin föräldraförmåga?   

 

Vi tror att det historiska perspektivet har betydelse för hur man bedömer och resonerar 

kring föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Det kan finnas en risk att man som 

socialsekreterare känner medlidande för dessa föräldrar och har en tanke om att de gör 

sitt bästa för att vara en bra förälder, trots att de kanske inte räcker till i alla lägen. På 

det sättet kan det vara så att barnets perspektiv går förlorat och att många barn faktiskt 

inte har det tillräckligt bra i deras hemmiljö. Å andra sidan tror vi också att det finns 

föreställningar om föräldrar med lindrig utvecklingsstörning som odugliga föräldrar, 

som också det kan påverka socialsekreterarnas bedömningar och beslut. Med det senare 

synsättet kanske det istället finns föräldrar som inte får en chans att visa sin 

föräldraförmåga, de blir dömda på förhand. På så sätt går därmed föräldrarnas 

perspektiv förlorat. Sammanfattningsvis så har vi en förförståelse om att det här 

området är kantat av problem för socialsekreterarna, då det finns motsättningar mellan 

vad som är barnets bästa kontra rättigheten att vara förälder. Detta tror vi leder till 

svårigheter för socialsekreterare att handlägga dessa ärenden. 
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5.2 Forskningsdesign 

Patton (2002, s. 230) menar att kvalitativa studier fokuserar på relativt få fall som har 

valts ut med ett syfte. Det innebär att man lägger fokus på valet av innehållsrikt urval 

eftersom syftet med forskningen ska besvaras med hjälp av urvalets särskilda kunskap 

om det centrala i problemet (ibid). Anledningen till att vi har valt en kvalitativ 

forskningsmetod är på grund av dess möjligheter att bidra med beskrivande och 

detaljrik data, vilket är av stor vikt för att besvara vårt syfte. 

  

Vi har valt att använda oss av en fokusgruppsintervju på grund av dess möjlighet att 

studera interaktionen mellan deltagarna, vilket ökar kvaliteten på det insamlade 

materialet. Fokusgruppsintervjuer har också fördelen att många faktorer kommer upp 

till ytan, oavsett om det är något som deltagarna är överens om eller något som de inte 

delar syn på (Patton, 2002, s. 386). En fokusgruppsintervju kan på grund av 

gruppdynamiska aspekter komma in på en bredare skala av idéer i jämförelse med en 

individuell intervju (Wibeck, 2010, s. 51). Syftet med vår studie är att ta reda på hur 

socialsekreterare diskuterar och resonerar kring föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning och deras barn. Eftersom vi valt just orden ”resonerar” och 

”diskuterar” finner vi att en fokusgruppsintervju kan besvara syftet bättre än 

individuella intervjuer på grund av dess möjligheter att se hur gruppdynamiken 

demonstreras via intervjuuttalandena (jmf. Wibeck, 2010, s. 52). Morgan i Wibeck 

(2010, s. 52) har definierat olika situationer då fokusgruppsintervju är en lämplig metod. 

Den situation som överensstämmer med vår kallas ”När handlande och motivation ska 

undersökas” vilket innebär att fokus ligger på interaktionen mellan gruppdeltagarna och 

hur de försöker förstå varandra och hur de gör för att hantera situationer de ställs inför 

(ibid). Eftersom vi avser att undersöka hur socialsekreterare resonerar i sitt arbete med 

föräldrar med lindrig utvecklingsstörning så är meningen att komma in på djupet och 

förstå varför man handlar som man gör i dessa ärenden. Det var från början tänkt att vi 

skulle genomföra två skilda fokusgruppsintervjuer för att få en bredare bild av 

fenomenet. På grund av svårigheter med att få ihop deltagare till fokusgrupperna har 

detta inte varit möjligt och därmed är studien byggd på endast en fokusgruppsintervju. 

 

Vi har valt att använda oss av ett mellanläge mellan strukturerad och ostrukturerad 

intervjuguide som innebär att intervjudeltagarna får diskutera ämnet fritt med varandra 

och även får möjlighet att introducera nya ämnen, samtidigt som moderatorn kan gå in 
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och styra upp diskussionen om deltagarna går utanför ämnets ramar (Wibeck, 2010, s. 

58). Vi har valt denna typ av intervjuguide då vi finner det viktigt att intervjudeltagarna 

får möjlighet att diskutera naturligt och fritt och därmed kan komma in på 

kontroversiella aspekter. Samtidigt är det viktigt för moderatorn att ha möjlighet att 

styra diskussionen så vi verkligen får svar på det vi avser undersöka. 

5.2.1 Vetenskapsfilosofisk position 

Uppsatsen har en fenomenologisk ansats, vilket beskrivs av Patton (2002, s. 107) som 

en ansats som fokuserar på att få exakta beskrivningar av intervjudeltagarnas 

upplevelser (ibid). Ansatsen syftar till att tona ner undersökarens personliga inblandning 

(Larsson, 2005, s. 104). Varför vi har valt denna ansats är för att vi vill ge en så korrekt 

bild som möjligt av vad våra intervjudeltagare säger och inte vill att det empiriska 

materialet ska bli genomsyrat av våra egna tankar och värderingar. 

 

Med en fenomenologisk ansats fokuserar man på hur personer förstår sina upplevelser 

och medvetandegör dessa, både individuellt och kollektivt. Detta innebär att man 

systematiskt och varsamt fångar in och beskriver hur människor upplever ett fenomen. 

Hur människorna beskriver det, känner för det, dömer det, förstår det och hur de talar 

om fenomenet med andra. För att få denna typ av data krävs djupgående intervjuer med 

personer som har direkta upplevelser av fenomenet som är av intresse (Patton, 2002, s. 

104). Vi vill få datamaterial som är av djupgående karaktär, där intervjupersonerna 

beskriver och talar med varandra om sina upplevda erfarenheter angående föräldrar med 

en lindrig utvecklingsstörning. Vi syftar således på kvalitet, snarare än kvantitet. 

 

5.3 Urval  

I denna del presenterar vi hur urval av intervjudeltagare och litteratur har sett ut.  

5.3.1 Urval av intervjupersoner 

Vi har använt ett strategiskt urval när vi har valt våra intervjudeltagare. Det strategiska 

urvalet beskrivs av Wibeck (2010, s. 66) som ett sätt att välja ut deltagarna i enlighet 

med studiens syfte och frågeställningar. Detta för att på ett djupt ingående sätt få ökad 

kunskap och förståelse för vad ett litet antal människor har att säga och diskutera 

gällande det valda ämnet (ibid). Vi har använt oss av kontaktpersoner på socialtjänsten i 

en kommun för att få hjälp att finna lämpliga intervjupersoner (jmf. Wibeck, 2010, s. 

81). Rekrytering av intervjudeltagare har även skett via ett så kallat snöbollsurval, som 



 

 

20 

 

Patton (2002, s. 237) beskriver som ett urval där personer som redan rekryterats uppger 

namn på andra intresserade (ibid). Anledningen till att de båda urvalsstrategierna 

använts är att vi har haft en del svårigheter att få ihop fokusgruppsintervjun. Vi har även 

försökt komma i kontakt med kontaktpersoner på socialtjänsten i ytterligare fyra 

kommuner utan resultat. Eftersom endast en kommun valde att delta i vår studie av fem 

tillfrågade så är valet av kommun inte ett strategiskt val.  

 

Vi har haft som krav att intervjudeltagarna ska vara socialsekreterare som arbetar med 

utredning av barn och familjer där det finns en oro om att ett barn far illa. Anledningen 

till att vi har det här kravet är att vi anser att dessa personer har störst möjlighet att ge 

svar på våra frågeställningar. Vi har även haft som krav att socialsekreterarna ska ha 

handlagt minst två ärenden gällande barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. 

Att intervjudeltagarna har haft erfarenhet av föräldrar med lindrig utvecklingsstörning 

och deras barn ansåg vi var av särskild vikt. Om de endast handlagt ett ärende 

uppfattade vi det som för lite och om vi önskade att de hade handlagt fler ärenden 

riskerade vi att inte få ihop fokusgruppen, därför valde vi två ärenden. Vi har haft som 

önskemål att få en så heterogen grupp som möjligt, i avseende på kön, arbetserfarenhet 

och ålder. Detta för att beskrivningar och upplevelser kan skilja sig beroende på just 

dessa faktorer och då vi avser att få en så mångfacetterad bild som möjligt.  

 

På grund av svårigheter att få ihop fokusgruppen har vi valt att använda oss av en redan 

existerande grupp. Wibeck (2010, s. 63) nämner några fördelar med att använda sig av 

redan existerande grupper, exempelvis att gruppintervjun blir en välfungerande social 

enhet eftersom deltagarna redan känner varandra samt att man som forskare får en 

inblick i de mellanmänskliga sammanhang som leder till att beslut fattas (ibid).  

5.3.2 Urval av litteratur 

Vi har främst använt databaserna LIBRIS, SwePub, Academic Search Elite samt Web of 

Science. I LIBRIS och SwePub har sökordet föräldrar använts i kombination med 

sökorden: utvecklingsstörning (75 träffar respektive 14 träffar), utvecklingsstörd (123 

träffar respektive 2 träffar) samt begåvningshandikapp (35 träffar respektive 0 träffar). 

 

I databaserna Academic Search Elite samt Web of Science har sökordet parenting 

använts I combination med sökorden intellectual disability (294 träffar respektive 224 

träffar), learning disability (250 träffar respektive 59 träffar). Till en början använde vi 
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sökordet ”parents” i kombination med ”intellectual disability” men det resulterade i 

träffar som inte behandlade det vi sökte. Vi ändrade då till ”parenting” vilket resulterade 

i träffar som var mer passande. Vi har eftersökt så ny forskning som möjligt och därför 

sorterat sökningarna efter aktualitet.  

 

Då många av träffarna uppenbarligen inte handlade om det vi eftersökte sorterades 

dessa bort efter läsning av titeln. Vi läste igenom sammanfattningen på de träffar som 

passade vårt syfte bäst för att se om dessa var relevanta. Forskningen i vår studie är 

således byggd på de källor som var bäst relaterade till vårt syfte och frågeställningar och 

som vi bedömde var trovärdiga.  

 

Vi har även sökt litteratur genom referenssökning, det vill säga genom att söka källor 

som andra källor refererat till. Detta gäller särskilt när en källa refererats till i många 

vetenskapliga publikationer. Vi har även sökt rapporter publicerade av Socialstyrelsen. 

 

5.4 Tillvägagångssätt 

I denna del presenterar vi hur vi har gått tillväga när vi genomfört fokusgruppsintervjun. 

Inledningsvis beskrivs våra förberedelser inför intervjun. Därefter går vi in mer specifikt 

på hur den har gått till med avseende på bland annat gruppdynamik.  

5.4.1 Förberedelser inför fokusgruppsintervju 

”… the power of focus groups resides in their being focused” (Patton, 2002, s. 388). För 

att se till att vår fokusgruppsintervju är fokuserad har vi formulerat en intervjuguide (se 

bilaga 1) som är snäv och tydlig. Intervjuguiden är formulerad utifrån den struktur som 

Wibeck (2010, s. 73ff) finner lämplig för en fokusgruppsintervju. Vi har således delat in 

våra frågor i öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och 

avslutande frågor. Detta för att få en tydlig och välformulerad intervjuguide. Kärnan i 

intervjuguiden finns i nyckelfrågorna och dessa är alla sammankopplade med en fiktiv 

fallbeskrivning som vi använde som stimulusmaterial (se bilaga 2). Vi har inspirerats av 

rättsfall och självbiografiska berättelser om hur det är att leva med en lindrigt 

utvecklingsstörd förälder när vi har skrivit fallbeskrivningen. Den är fiktiv, men baserad 

på verkliga berättelser. Nyckelfrågorna valde vi att dela in i teman, vilka är: Barnet, 

Föräldern, De professionellas roll samt Samhällets påverkan. Valen av teman har gjorts 

utifrån syfte, frågeställningar och teorier. I rollen som moderator har vi styrt 
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diskussionerna så att den förblivit fokuserad och inom ämnets ramar. Kreuger i Patton 

(2002, s. 386) rekommenderar att en person fokuserar på att styra intervjun medan den 

andra fokuserar på att anteckna och sköter teknik såsom diktafon (ibid). Under 

fokusgruppsintervjun har en av oss tagit rollen som moderator och därmed haft en 

styrande roll i intervjun medan den andra haft en mer observerande roll samt fokuserat 

på att ta anteckningar och uppmärksamma vem som säger vad. 

5.4.2 Genomförande av fokusgruppsintervju 

Intervjudeltagarna informerades muntligt om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. Tillåtelse att använda diktafon 

inhämtades av samtliga deltagare. Vi har valt att använda oss av ljudinspelning på grund 

av dess möjligheter att helt kunna fokusera på samspelet i intervjun och samtidigt är det 

enkelt för intervjupersonerna att ignorera den och tala fritt (jmf. Wibeck, 2010, s. 91). 

Ett skriftligt informationsblad (se bilaga 3) innehållande studiens syfte samt 

kontaktuppgifter till studiens författare och handledare lämnades till samtliga deltagare.  

 

Fokusgruppsintervjun pågick i två timmar med en rast på cirka fem minuter. Vi befann 

oss i ett samtalsrum i socialtjänstens lokaler och satt samlade vid ett runt bord så att alla 

kunde se varandra. På bordet hade vi två diktafoner och vi upplevde inte att någon av 

deltagarna tycktes besväras av dessa. Vi upplevde att stämningen var god under hela 

samtalet och det märktes att deltagarna var bekväma med varandra. 

 

Stimulusmaterial i form av fallbeskrivningen delades ut i skriftlig form till alla 

intervjudeltagare i samband med att nyckelfrågorna skulle introduceras. De blev även 

tilldelade överstrykningspennor i syfte att underlätta sitt läsande. Moderatorn läste 

fallbeskrivningen högt samtidigt som deltagarna kunde följa med i texten. Direkt efter 

uppläsningen togs en kort paus. Intervjudeltagarna informerades om att inte diskutera 

fallet med varandra under rasten. Efter rasten sammanfattades fallbeskrivningen lite kort 

av moderatorn innan nyckelfrågorna presenterades. Fallbeskrivningen ledde till att 

diskussionen i fokusgruppen gick från att vara av ett allmänt slag till ett mycket mer 

konkret. Intervjudeltagarna tog fallbeskrivningen på allvar, exempelvis formulerade de 

sina svar som att pojken i fallbeskrivningen verkligen existerade. De upprepade ett 

flertal gånger att de kände igen sig i fallbeskrivningen och att det kan se ut så här i 

familjer där en förälder har en lindrig utvecklingsstörning. Fallbeskrivningen resulterade 
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således i livliga diskussioner i vilka alla deltagare engagerades i, även de två deltagare 

som var mer passiva under intervjun. 

 

Namnen på intervjudeltagarna i fokusgruppsintervjun är fingerade på grund av 

konfidentialitetskravet. Inger och Agneta var de två deltagare i denna intervju som 

dominerade och var mest aktiva i diskussionerna. Nina var även hon delaktig i form av 

många svar, nickar och medhåll. Carin och Linda var mer passiva, särskilt Carin sade 

väldigt lite. Detta kopplar vi till ett av de problem som Wibeck (2010, s. 66) tar upp 

gällande användandet av redan existerande grupper. Hon menar att gruppens 

medlemmar riskerar att inta roller som de har i det vardagliga samspelet med varandra. 

Detta är ett problem som är svårt för moderatorn att uppmärksamma och åtgärda under 

intervjuns gång (ibid). Vi upplevde det som att Inger och Agneta i vanliga fall har de 

mer dominerande rollerna i den här gruppen, medan Carin och Linda är lite mer 

tillbakadragna. Vi är medvetna om att detta påverkar resultatet negativt då det inte 

framkom om Carin hade en avvikande åsikt gällande relevanta frågor. Linda visade på 

ett tydligare sätt när hon höll med eller inte höll med sina kollegor samt delgav sina 

åsikter ett flertal gånger. 

 

5.5 Bearbetning av datamaterial 

Vi har valt att transkribera fokusgruppsintervjun individuellt, på var sitt håll. Vi kom 

överens om att ta med alla ljud som vi hörde, inklusive ”hmm”, ”mm”, ”åh”. Detta för 

att få det så exakt beskrivet som möjligt. Anledningen till att vi valt att båda ska 

transkribera intervjun är för att kunna sammanställa dessa och diskutera så att det blir så 

korrekt återgivet som möjligt. Den av oss som tagit anteckningar under intervjun ser till 

att det är rätt person som säger vad och att ingenting viktigt har utelämnats. 

 

Efter att vi sammanställt transkriptionerna har vi tillsammans diskuterat materialet för 

kodning. Därefter har vi, i enlighet med Wibeck (2010, s. 101) delat in det 

transkriberade materialet i mindre enheter beroende på hur ämnena har identifierats. 

Därefter har vi satt etiketter på de olika enheterna vilka sammanställts ytterligare för att 

finna trender i materialet som kan övergå i övergripande teman (ibid). Vi började med 

att sålla ut de citat som inte var relevanta för vår studie. Resterande citat delades in 

under de specifika teman som vi funnit under sammanställningen av transkriptionerna. 

Vi har därefter valt ut de teman som vi funnit mest relevanta för studiens syfte och 
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frågeställningar. De citat vi valt ut för vidare analys är de som bäst speglat 

diskussionerna under dessa specifika teman. 

 

5.6 Analysverktyg  

Vi använder oss av en meningskategoriserande analysstrategi. Den beskrivs av Larsson 

(2005, s. 106) som ett sätt att kategorisera intervjumaterialet på ett kreativt sätt för att få 

mer överskådlig beskrivning av data (ibid). Eftersom vi använder oss av en 

fokusgruppsintervju i vår studie så förstår vi vikten av att strukturera materialet på ett 

bra sätt och då tror vi kategorisering av materialet kan vara till hjälp. Vi kommer således 

fokusera analysen till vissa specifika teman i enlighet med intervjuguiden. Detta för att 

få ett material som på bästa sätt överensstämmer med studiens syfte och 

frågeställningar. Flera fall analyseras i ett sammanhang för att kategoriseras under olika 

teman, vilket Larsson (2005, s. 108) kallar temaanalys. 

 

Vi har använt oss av en induktiv kvalitativ analys som beskrivs av Patton (2002, s. 453) 

som en analys som innebär att man upptäcker mönster, teman och kategorier i 

datamaterialet. När man genererar teoretiska utgångspunkter utifrån de identifierade 

kategorierna betraktas det som en deduktiv analys (ibid). Vi har i denna studie haft 

aningar om vad vi ska använda för teorier innan insamlandet av det empiriska 

materialet, men det var först när vi hade identifierat våra teman som vi kunde se om 

teorierna var lämpliga. Därmed har vi använt en induktiv analys, med inslag av den 

deduktiva.  

 

5.7 Uppsatsens trovärdighet  

Denna del fokuserar på uppsatsens tillförlitlighet. Den innehåller våra resonemang kring 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

5.7.1 Reliabilitet och validitet 

Frågor gällande validitet och reliabilitet i kvalitativa studier har diskuterats ingående 

och man har kommit fram till att dessa begrepp måste ses annorlunda i jämförelse med 

kvantitativa studier (Larsson, 2005, s. 116). Reliabilitet syftar till resultatets 

tillförlitlighet och konsistens. Det behandlar frågan om i vilken mån forskningsresultatet 

kan komma att ändras beroende på vem som leder intervjun, samt i vilken mån 

intervjudeltagarnas svar kommer att variera (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). 
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Validiteten i en studie avser hur pass giltigt forskningsresultatet är och hur pass man 

kan styrka uttalanden och det som sagts i intervjun. Det syftar till om man som forskare 

mäter det man avser att mäta (ibid, s. 264). 

 

När det gäller fokusgruppsintervjuer kan trovärdigheten riskeras om deltagarna 

exempelvis utelämnar information på grund av att det inte är socialt accepterat. Då det 

ligger i studiens natur att ta reda på vad som socialt accepterat om ämnet så kan 

utelämnandet av information som inte är socialt accepterat bli en del av resultatet (jmf. 

Wibeck, 2010, s. 144). För att främja validiteten har vi valt att låta intervjun äga rum i 

socialtjänstens lokaler där deltagarna inte känner sig främmande eller bortkomna. För 

att öka validiteten i vår studie kommer vi också fokusera på att finna intervjudeltagare 

som kan ge informationsrika beskrivningar om vårt valda ämne. Vi kommer använda 

bandspelare för att få så korrekta beskrivningar som möjligt. Intervjuguiden kommer att 

utformas så att frågorna verkligen fångar in syftet med studien (jmf. Larsson, 2005, s. 

116). För att ytterligare stärka validiteten i vår studie har vi låtit utomstående läsa den. 

Vi kommer då att få feedback och möjlighet till att förbättra den. Vi har under hela 

processen haft en pågående diskussion med vår handledare som läst och gett feedback 

på materialet. 

 

För att stärka studiens reliabilitet kommer vi individuellt transkribera intervjun, detta för 

att pröva den intersubjektiva reliabiliteten (jmf. Larsson, 2005, s. 117). Vi kommer 

således jämföra transkriptionerna med varandra för att undersöka om de skiljer sig med 

avseende på punkter, kommatecken och betoningar (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

201). Vi har även fokuserat på att intervjuguiden inte ska innehålla ledande frågor, samt 

haft detta i åtanke när vi ställt följdfrågor under fokusgruppsintervjun (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 263).  

 

Vi strävar efter att vara så ”genomskinliga” i vår forskningsprocess som möjligt, vilket 

innebär att vi ingående redogör för våra val och hur vi går till väga i vår studie. Vi 

kommer enskilt skriva ner vår förförståelse för att kunna vara så självkritiska som 

möjligt.  

5.7.2 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet är ett begrepp som måste förstås annorlunda i kvalitativa studier, då 

möjligheten att generalisera är begränsad (Larsson, 2005, s. 118). Enligt Kvale och 
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Brinkmann (2009, s. 280) innebär generalisering att resultatet från intervjun ska kunna 

tillämpas på andra liknande situationer och andra intervjupersoner (ibid). Vårt syfte är 

dock att nå en förståelse för hur socialsekreterare upplever sitt arbete med föräldrar med 

en lindrig utvecklingsstörning vars barn misstänks fara illa, inte att generalisera. På 

grund av att studiens omfattning är liten och antalet intervjudeltagare likaså kan vi inte 

anse att de representerar alla andra socialsekreterares upplevelser.  

 

 5.8 Forskningsetiska överväganden 

Många etiska svårigheter och problem framkommer inom ramen för kvalitativ 

forskning.  Med rekommendation från Kvale och Brinkmann (2009, s. 86) bör man 

beakta etiska riktlinjer som hjälpmedel under olika osäkerhetsområden (ibid). 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6f) har konkretiserat fyra allmänna huvudkrav som 

forskningen ställer. Det första kravet är informationskravet, vilket innebär att 

uppgiftslämnare och intervjupersoner ska informeras om vilka villkor som gäller för 

deltagandet. De ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de när 

som helst kan dra sig ur. Intervjudeltagarna ska även informeras om att materialet 

endast kommer att användas för studiens syfte samt var de kan finna det färdigställda 

forskningsmaterialet (ibid). Det andra kravet är samtyckeskravet vilket menas att 

samtycke ska inhämtas från alla uppgiftslämnare och intervjudeltagare 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9f). Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innebär 

att personuppgifter ska bevaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan ta del av det. 

Intervjudeltagarna ska avidentifieras i arbetet (ibid, s. 12). Det sista kravet är 

nyttjandekravet. Detta krav går ut på att man som forskare endast får använda 

inhämtade uppgifter om enskilda personer till ändamålet för den specifika forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Kvale och Brinkmann (2009, s. 89f) tar också upp 

konsekvenser som en viktig aspekt för forskningsetiska ändamål. Som forskare är man 

skyldig att överväga de konsekvenser som kan drabba uppgiftslämnarna och övriga 

inblandade i studien (ibid). 

 

Vi har tagit samtliga etiska riktlinjer i beaktande i vår studie. Intervjudeltagarna har 

informerats både skriftligt och muntligt om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

och att de kan få tillgång till den färdiga uppsatsen när den är klar. Informerat samtycke 

har inhämtats från samtliga intervjudeltagare. Vi som författare till uppsatsen har sett 

över vilka konsekvenser som skulle kunna föreligga för studiens deltagare. Vid 
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rapportering kommer samtliga namn avidentifieras, även platser och dylikt kommer att 

ändras ifall det finns risk att identiteten på deltagarna kan röjas.   

 

5.9 Studiens avgränsningar och begränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att gälla föräldrar som har en lindrig 

utvecklingsstörning. Detta på grund av att vi anser att denna målgrupp är den mest 

relevanta att studera då personer med svårare utvecklingsstörning vanligtvis inte blir 

föräldrar. Antalet fokusgrupper är begränsade till en, då det inte fanns möjligt att 

genomföra fler. Eftersom vi använder oss av en fokusgrupp får vi ändå möjlighet att 

höra fem personers tankar och upplevelser kring vårt forskningsområde. Vi är dock 

medvetna om att detta medför en begränsning för vår studie då fler fokusgruppintervjuer 

hade bidragit till ett bredare empiriskt material. 

 

Det finns en begränsad mängd forskning kring vårt forskningsområde, särskilt svensk 

forskning. Vi har främst valt att fokusera på de svenska studierna, men majoriteten av 

dessa är från 80-talet. Vi har ändå funnit dessa relevanta för vår studies syfte. Vi har 

dock kompletterat med internationell forskning. På grund av den begränsade mängden 

forskning har vi valt att vidga vår urvalssökning av litteratur till att gälla även källor 

vars författare ej är akademiker. De författare vi refererar till som inte är akademiker är 

Brockstedt (2004), Killén (2011) och Karlsen (2001). Vi är medvetna om detta men 

fann ändå dessa källor relevanta och tillförlitliga. 

 

6.  Resultat 

I det här kapitlet presenterar vi det vi har kommit fram till i vår studie. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av intervjudeltagarna. Därefter presenteras den fiktiva 

fallbeskrivning som användes som stimulusmaterial i fokusgruppsintervjun och som 

nyckelfrågorna i intervjuguiden är baserade på. Därefter är det insamlade datamaterialet 

indelat utifrån enskilda teman, vilka är: Lindrig utvecklingsstörning – vad är det för 

dig? Föräldrar med lindrig utvecklingsstörning, Risk- och skyddsfaktorer för barn till 

föräldrar med lindrig utvecklingsstörning samt Socialsekreterarnas arbete. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning.  
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6.1 Presentation av intervjudeltagare 

Carin är 45 år, hon är socialsekreterare och arbetar med utredning av barn vilket hon 

gjort i två år. Linda är 27 år, hon är socialsekreterare och arbetar med utredning av barn 

vilket hon arbetat med i ett år. Hon har tidigare arbetat med utredning av ungdomar i ett 

år. Nina är 27 år, hon är socialsekreterare och arbetar med utredning av barn vilket hon 

arbetat med i tre och ett halvt år, även i en annan kommun. Agneta är 54 år, hon är 

socialsekreterare och arbetar med utredning av barn vilket hon arbetat med i två och ett 

halvt år. Hon har också arbetat med utredning av ungdomar samt som kurator i fem år 

och är i grunden habiliterare. Inger är 62 år, hon är socialsekreterare och arbetar med 

utredning av barn vilket hon gjort i några år. Hon har tidigare arbetat med 

familjebehandling, där majoriteten var just lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. 

 

6.2 Presentation av fallbeskrivning 

Linus, 3 år, bor med sin mamma Julia i en sparsamt möblerad lägenhet som ofta är 

ostädad. Julia har en lindrig utvecklingsstörning och har viss insikt i sin problematik. 

Hon är självförsörjande, men har ett glest socialt nätverk bestående av sin mamma och 

en väninna. Linus mormor kommer kontinuerligt på besök för att hjälpa Julia med 

diverse göromål i hemmet. Väninnan känner oro för att Linus ibland lämnas ensam med 

”udda” människor. Hon ser dock att Julia verkligen älskar sin son och att hon kämpar 

för en fungerande vardag. Det inkommer en anmälan till socialtjänsten från Linus 

förskola. Förskolepersonalen oroar sig för att Linus är ointresserad av andra barn, att 

han ofta verkar hungrig samt att hans kläder inte är anpassade efter vädret. De har även 

uppmärksammat att Julia blir arg när Linus gråter och att Julia drar sig undan när han 

söker kontakt med henne.  

 

6.3 Lindrig utvecklingsstörning – vad är det för dig? 

En inledande fråga i fokusgruppsintervjun är att få deltagarna att diskutera vad en 

lindrig utvecklingsstörning är för dem och hur de definierar det. Först konstaterar man 

att en person måste ha genomgått en utredning för att ha diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning, för att sedan berätta att det är ganska vanligt att man misstänker att 

föräldrar har en lindrig utvecklingsstörning trots att det inte finns en utredning. Då kan 

man dock inte använda sig av begreppet, men man arbetar på samma sätt.  
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Agneta: Det är där man har gjort en utredning som påvisar att, att det är en lindrig 

utvecklingsstörning. Gått på särskola till exempel. Alla behöver ju inte ha gjort det, men 

dom som växer upp idag… är ju oftast att dom går på särskola eller har gått… 

(Övriga instämmer.) 

Agneta: Eh… det vi var inne på tidigare, det här att, att man fixar mycket… jättemycket 

grejar man. Men det kan va bitar som är svårare att till. Information… inlärningen… så. 

Inger: Ojämna… ojämna begåvningsprofiler… där man har extremt svårt för vissa saker 

men andra saker fungerar bättre. Och det kan också va en jättesvårighet… aa… och så, 

jag tänker vissa är ju inte utredda men man kan ju få en känsla… 

(Övriga instämmer) 

Inger: Där är många föräldrar där man tänker att, här finns det nånting, men det, men det 

är inte utrett… och det är ju faktiskt ganska vanligt… 

 

Ett annat kännetecken för lindrig utvecklingsstörning som illustreras i föregående citat 

är att de kan ha extremt svårt för vissa saker medan andra saker fungerade mycket 

bättre. Det finns således en ojämnhet i förmågan att hantera vardagen. Det är tydligt att 

frågan var svår för intervjudeltagarna att ge ett svar på. De nämner exempelvis 

ingenting om att det innebär en nedsättning i begåvning i kombination med den adaptiva 

förmågan. Intervjudeltagarna menar att de egentligen inte är intresserade av om 

föräldrarna har en lindrig utvecklingsstörning eller inte, utan att deras arbete handlar om 

hur det är för barnet. 

 

Nina: Men jag tänker vi pratar ju på samma sätt med föräldrar var vi inte tror att det finns 

en lindrig… lindrig utvecklingsstörning, men det finns svårigheter.  

Agneta: Psykiatrin kan det ju va, alltså psykiska… 

Inger: Mm, ja för ja… vi är ju intresserade vilka svårigheter det är, oavsett om man har en 

lindrig utvecklingsstörning eller inte. 

Nina: Precis. 

Agneta: Hur blir det för barnet? Det är det som…  

Inger: För lindrig utvecklingsstörning kan ge oss nån förförståelse. 

 

6.4 Föräldrar med lindrig utvecklingsstörning 

Under fokusgruppsintervjun läses ett citat från Lisbeth Pippings bok ”Kärlek och 

stålull” (se bilaga 1). Deltagarna får fritt diskutera vad de tänker kring citatet. 

Resonemanget kring barnets bästa kontra föräldrarnas rättighet att vara föräldrar 

kommer först på tal. Man kan ana att socialsekreterarna anser att fokus tidigare har legat 

på föräldrarnas rätt till barn men att man numera fokuserar på barnens rätt till föräldrar. 

Diskussionen nedan är den som följer direkt efter uppläsning av citatet.  

 

Inger: Jag kan tänka att det var också Lisbeths känsla, att en tvättmaskin fick inte mamma 

men oss fick hon, såhär i efterhand. Så… Men en känsla kan man ju inte förringa. 
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Nina: Mm, sen just att föräldraskap är det som är en rättighet för alla, kan man säga.  

Agneta: Ja. 

Nina: Det är inget man ifrågasätter, folks rätt att skaffa barn. 

Agneta: Vi brukar ofta prata om det här, föräldrars rätt till barn men barns rätt till 

föräldrar. Att man vänder på det där istället. 

Nina: Mm. 

 

Av resonemanget ovan kan man ana att det finns en underton av att man faktiskt borde 

ifrågasätta lindrigt utvecklingsstörda föräldrars föräldraskap. Detta tydliggjordes även 

genom gruppdynamiken, kroppsspråk och tonläge. Deltagarna talade med lågmälda 

röster, utan inlevelse eller engagemang. Man fick känslan av att det är tabubelagt att 

ifrågasätta dessa föräldrars föräldraförmågor. Socialsekreterarna överskylde detta fort 

genom att förtydliga att det inte är specifikt för just föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning, utan för vilka föräldrar som helst. 

 

Vid frågan om vad intervjudeltagarna anser att det finns för möjligheter för dem i sitt 

arbete med föräldrar som har en lindrig utvecklingsstörning framkommer flera positiva 

aspekter. Däribland att den här gruppen är positiv att arbeta med på grund av deras 

ärlighet. Detta illustreras i diskussionen nedan.  

 

Inger: Om man sen ska kategorisera, eh, så kan jag tycka att i många fall är en positiv 

grupp… att jobba med. 

Nina: Mm… 

Inger: Ja, måste jag säga. Att dom kanske ibland inte har lika mycket, om man väl 

etablerar en kontakt, kan vara mer direkta. Eh, ringer om dom är ledsna, är uppriktigt 

ledsna, eller ringer och skäller ut… dan efter så ringer dom om hjälp. 

Agneta: Dom är ärliga. 

Inger: Ärligare ja, tack för det ordet (fniss). 

Linda: Ja, men så är det… 

Agneta: Ibland kan det bli för mycket av det ärliga också… det får man inte glömma, 

alltså… ibland kan man få hjälpa till att stoppa… men det där… vänta nu, vill vi höra det 

där eller? 

 

Dock framkommer det en nackdel i slutet av diskussionen, nämligen att de lindrigt 

utvecklingsstörda föräldrarna kan vara för ärliga. Föräldrarna kan berätta sådant som 

inte är relevant och för privat. Man kan här ana att socialsekreterarna ser att det finns 

vissa sociala färdigheter som saknas hos dessa föräldrar. Samtidigt konstateras det av 

intervjudeltagarna flertalet gånger att dessa föräldrar älskar sina barn och vill deras 

bästa, precis som vilka föräldrar som helst. 
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Agneta: För hur det än är så vill dom sina barns bästa, som alla andra.  

Inger: Ja.  

Agneta: Det ser inte vi nån skillnad på så… 

Inger: Näe. 

6.4.1 Föräldraförmåga 

Intervjudeltagarna kommer under diskussionens gång överens om att majoriteten av 

föräldrar med lindrig utvecklingsstörning antingen har svårigheter med de praktiska 

färdigheterna eller den känslomässiga tillgängligheten gentemot sina barn. En av 

deltagarna menar att det oftast är den känslomässiga tillgängligheten som saknas hos 

dessa föräldrar. Detta på grund av att personer med lindrig utvecklingsstörning har 

lättare att förstå det konkreta än det som är mer abstrakt. Samtidigt menar en annan 

intervjudeltagare att det är extra oroande när det känslomässiga samspelet mellan barn 

och föräldrar brister på grund av att det är svårare att lära in samt att ta emot stöd för. 

Praktiska färdigheter är lättare att lära in, genom diverse hjälpmedel. 

 

Nina: Det här med små kläder tycker jag att jag känner igen mer än hungrig. Mat brukar 

de flesta föräldrar veta att det är viktigt och de känner själva att de är hungriga och då äter 

man och då man alltid tillsammans men kläder är lite svårare, tror jag. 

Linda: Och jag kanske också kan tycka att det är lite antingen eller. Antingen funkar det 

här praktiska, såsom kläder och den biten klockrent men då blir det mera den här 

känslomässiga som står tillbaka. Eller också så funkar den här känslomässiga jättebra 

men då blir det just den här bristen i kläder och den biten med mat och så. Jag tycker ofta 

att det är antingen eller. 

(Alla instämmer.) 

Agneta: Jag tycker också att det du är inne på, för vissa tycker jag med en 

utvecklingsstörning att det kan vara lättare att förstå det konkreta, såsom kläder och tvätta 

och mat. Medan det mer abstrakta som känslomässig tillgänglighet kan vara lite svårare. 

Och det är lite grann det du är inne på, Linda, tror jag. Bygga pussel och sådär. 

Inger: Ja, stimulans. 

Agneta: Det blir… Han är så snäll, han sitter ju här bara, han gör inget. Då kan man ju bli 

orolig… 

Nina: Ja, för ofta är det ju… antingen funkar det praktiska eller känslomässiga, men då 

tänker jag att det är mer oroande om det känslomässiga inte funkar. För det praktiska är 

lättare att lära in och emot stöd i. Men känslomässigt är svårare att ta emot stöd och 

ändringar i. 

 

Förutom ovanstående framkom inte några särskilda föräldraförmågor som föräldrar med 

lindrig utvecklingsstörning har särskilda problem med eller har lätt för. 

Intervjudeltagarna hävdade upprepade gånger att de utgår från barnets behov och inte 

föräldrarnas förmågor i sina utredningar.  
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Inger: Jag tror att det är skillnad nu mot för bara kanske för ti..femton år sen, då tror jag 

att, för nu är det ju, ska ju fokus vara för socialtjänsten… eh… är ju just barnperspektivet. 

Och i och med att det är det, de är ju så uttalat idag… eh, då är inte diagnoserna samma 

betydelse. 

Agneta: Nä, för förut kunde man ju liksom beskriva väldigt mycket om föräldrarna har en 

lätt utvecklingsstörning och så drog man slutsatser utifrån utvecklingsstörningen… och, 

och det kan vi inte göra idag. För idag, det spelar ingen roll, för idag måste vi skriva får 

barnet det den behöver.. eller ej. Eh, å i vilken grad får det det, och är det tillräckligt. Eh... 

det är det som är fokuset så att säga, och då, då kan dom här svårigheter kan finnas i 

vilken familj som helst. 

Inger: Ja… ja… För om vi ansöker om LVU idag, om det skulle till exempel va så att det 

här barnet, Linus kan inte bo hemma, vi har provat med allt, det blir ingen förändring och 

det, vi ser att det blir en negativ utveckling för Linus, han kan inte bo hemma... och vi gör 

en ansökan om LVU. Då spelar det ingen roll hur vi beskriver föräldern och den 

svårigheten, den kan ha vilka svårigheter som helst, vi måste beskriva hur det blir för 

barnet. 

 

6.5 Risk- och skyddsfaktorer för barnen 

Intervjudeltagarna är överens om att modern i fallbeskrivningen brister i alla områden 

som socialtjänsten utreder. I diskussionen illustreras riskfaktorer som pojken i 

fallbeskrivningen är utsatt för.  

 

Inger: Vi har ju olika… olika sätt att utreda, vi har olika begrepp för föräldraförmågor. 

Det här BBIC, barns behov i centrum och då är det ju grundläggande omsorg, stabilitet, 

stimulans. 

Agneta: Säkerhet. 

Linda: Vägledning och gränser. 

Inger: Och hon uppfyller ju brister i… hon har ju brister i grundläggande omsorg, det här 

med kläder, mat, det här praktiska, utrustning och såna saker. Dygnsrutiner ingår ju där 

också. Säkerhet handlar ju om att hon lämnar honom. 

Nina: Precis, och känslomässig tillgänglighet, det här med kramar och att inte blir arg när 

han gråter.  

Inger: Stabilitet handlar väl också om, kan ju också handla om, tänker jag att man som 

förälder inser att man har vissa svårigheter, kanske. Att man tar emot hjälp för det man 

behöver hjälp för, det ingår ju också i det området.  

Nina: Jag tänker det här med stimulans, det står ju här att lägenheten är sparsamt 

möblerad, då undrar ju hur det ser ut för Linus del? Vad har han för möbler, vad har han 

för leksaker? 

Inger: Ja precis. Egentligen finns det ju brister inom alla områden som vi utreder när det 

gäller föräldraförmågor i den här fallbeskrivningen. 

Nina: Jag tänker att när mamma blir arg när han gråter. Och blir obekväm när han 

försöker krama henne. Tänker jag är oroväckande. För den känslomässiga anknytningen. 

Så står det ju att det finns anknytning mellan Linus och Julia och då tänker jag att det 

finns det ju alltid mellan mamma och barn, men hur ser den ut? 
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Intervjudeltagarna finner ett visst antal skyddande faktorer, men de är betydligt färre än 

riskfaktorerna. Nedan följer en diskussion mellan intervjudeltagarna om de skyddande 

faktorerna för pojken i fallbeskrivningen. 

 

Agneta: Mormorn.  

Linda: Förskolan. 

Carin: Väninnan, lär man väl säga. Mammans väninna.  

Inger: Likaså, de här att väninnan ser att Julia verkligen älskar sin son och kämpar hårt 

för att få vardagen att fungera.  

Linda: Att hon är självförsörjande och har ett arbete. 

Inger: Att hon vill vara en bra mamma.  

Agneta: Att hon läser böcker, sen kan ju det vara för- och nackdelar, kan man ju tycka 

ibland. Så att det inte blir en bibel, då blir det knasigt. Så både för- och nackdelar.  

Inger: Och att väninnan reagerar, tänker jag, på såna här saker. Att hon är uppmärksam på 

Linus.  

Moderatorn: Är det såna här faktorer då, som ni tar hänsyn till i er bedömning? 

Alla: Mm.  

 

Man kan konstatera att många av de skyddande faktorerna som intervjudeltagarna 

uppmärksammar är faktorer som inte är direkt kopplade till mamman. Det är snarare 

faktorer som finns i den närliggande miljön, såsom nätverket och förskolan. Faktorer 

som är direkt knutna till mamman är att hon har ett arbete och att hon strävar efter att 

vara en bra mamma. Det framkommer även flera gånger under intervjun att föräldrarna 

kan ha svårt att hänga med i barnens utveckling i och med att barnens behov förändras 

ju äldre de blir. Det medför att socialsekreterarna räknar med att dessa familjer 

återkommer till socialtjänsten.  

 

Agneta: Svårigheten med den här typen av handikapp är att barn växer och förändras och 

får olika behov och föräldrarna följer inte med i dom förändringarna och kan läsa av de 

behoven. Så att ofta är det ju att man måste komma återkommande in i de här familjerna. 

Inger: Ofta handlar det ju om nivåer, det bli ju liksom inte antingen eller. Man måste 

tänka… när är det tillräckligt okej för ett barn i de här olika avseendena? Det är ju där 

man hamnar på något sätt. Vad behöver barnet just nu i den här åldern, när är det 

tillräckligt bra. Liknande svårigheter kan man ju finna i andra familjer också. 

Linda: Ja, det kan ju vara precis de här sakerna i stort sett. 

Inger: Absolut. Och om man nu tycker att det uppnåtts god försörjan, good enough så att 

säga, då kan släppa dem på ett tag. Då kan det avslutas, det fungerar när man har följt upp 

stödet o haft nätverksmöten. Sen vet man ju kanske att de kommer tillbaka och då måste 

stödet utformas utifrån den åldern barnet är. 

 

En av deltagarna tar upp svårigheterna med att se vilka konsekvenser olika riskfaktorer 

kan ha för ett barn. Deltagaren menar att det är svårt att se hur bristerna hos föräldrarna 
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drabbar barnet. Övriga deltagare håller med om detta. En annan deltagare tror att de har 

lättare att förutspå risken med att den känslomässiga tillgängligheten brister, eftersom 

socialsekreterarna har mycket kunskap om anknytning. Vad det däremot innebär för 

konsekvenser för ett barn att vara smutsig och ha för små kläder på sig är svårare att 

bedöma. En tredje deltagare nämner att ett barn som får för lite stimulans riskerar att 

utveckla någon typ av begåvningshandikapp som de inte har fötts med.  

 

Linda: Men det som blir svårt med dom bedömningarna också tycker jag, att det är 

väldigt… det kan va svårt att se vad det blir för konsekvenser för barnet. Man ser 

bristerna... eh, hos föräldrarna men sen måste man ju också va tydlig med, aa men hur 

drabbar det barnet? Och det kan vara… svårt, kan jag tycka, att få det så tydligt, man ser 

att fortsätter det såhär så kan det bli såhär och det kan nog leda till det här men här och nu 

kanske inte finns... eh, så mycket, så att hitta dom hära konkreta konsekvenserna för 

barnen, som lever med dom här föräldrarna där det finns påtagliga... eh… svårigheter 

tycker jag blir svårt i bedömningarna. Det är så enkelt att ha fokus på föräldrarna och 

deras, men sen hur blir det för barnet i det där… det tycker jag är en svårare att hitta. 

Inger: Och där blir vi ju ofta ganska beroende av omgivningen... förskolepersonalen 

och… släkt kanske som har, dom som har insyn i familjen. 

Nina: Jag tror kanske det är lättare för oss att kunna förespå framtida risk när det gäller 

känslomässiga bitar, för vi har mycket kunskap om anknytning och så, men just vad blir 

det för framtida risk om barnet fortsätter ha för små kläder på sig, fortsätter att komma 

smutsig till skolan… 

Agneta: Luktar illa. 

Nina: Ja, hur blir det? Det är svårare att sätta fingret på att, ja så här kan det bli. 

Inger: Och för... för barnet kan ju egentligen få en form av ett begåvningshandikapp 

genom att inte få den stimulans, även om det inte är född med det… på grund av att det är 

så torftigt i miljön… om det inte finns tillräckligt kompenserande saker runt omkring. 

 

I diskussionen nedan kan man märka hur intervjudeltagarna väger skydds- och 

riskfaktorer mot varandra. Socialsekreterarna anser att en separation från sin mamma 

betraktas som en stor riskfaktor för ett barn. Denna riskfaktor väger tyngre än om barnet 

lever under många riskfaktorer i sin hemmiljö.  

 

Inger: Får barnet tillräckligt av… är bristerna inte såna att så att barnet får så mycket att 

det funkar. Det kanske är… Man kanske skulle önska att det fanns en till nivå, en ny nivå. 

Men då får man fundera är det tillräckligt just nu?  

Agneta: Man får ju väga i det här då att, eh, hur kommer barnet att må kontra en 

placering. Att skiljas från mamma, vad utsätts barnet för där? Är det ändå så pass att med 

stöd så mår barnet bättre av att bo hemma med mamma… det är väl där man överväger.  

 

I en diskussion mellan intervjudeltagarna kommer man fram till att en del barn idag bör 

bo i familjehem, barn som idag bor hemma men som har stöd i form av kontaktfamilj. 
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Detta sägs inte rakt ut, men kan antydas gällande kontaktfamiljers betydelse för dessa 

barn.  

 

Inger: Och ibland kan jag tycka att kontaktfamiljer får för svåra uppdrag. Att det är 

egentligen inte ett kontaktfamiljhemsuppdrag… 

Nina: Näe, det blir lite som familjehem. 

Inger: Mm, ja. Och så är familjebehandlingen för glest, det skulle behöva tätare…  

Agneta: Nästan lite så här ”hemma-hosare”. 

(Resten hmmar och nickar instämmande.) 

 

Det föregående citatet hänger väl ihop med en annan diskussion som påbörjades tidigt i 

intervjun där en av deltagarna säger att hon är lite rädd för att hon gjort felaktiga beslut 

gällande dessa barn.  

 

Inger: Egentligen skulle man vilja träffa de här barnen där man kanske har understött 

under flera års tid, med socialtjänstens stöd för att man ska kunna leva hemma med sina 

föräldrar, vi har ju föräldrar ibland som båda är begåvningshandikappade. Eh, man skulle 

vilja träffa och prata med dom som vuxna, och samtidigt skulle jag vara lite rädd för det, 

tänker jag. 

Nina: Mm. 

Inger: Har man gjort felaktiga bedömningar? Har man… har… ibland skulle man tänka 

sig att vi har lite för kantiga… vi har för lite stöd för dom här. Man skulle nästan vilja ha 

en, en familj som fanns i den geografiska närheten som stöd för läxläsning, 

grundläggande omsorg och samtidigt ha kvar sin förälder som står för de här 

kärleksbanden som ofta finns där också… 

 

6.6 Socialsekreterarnas arbete  

I nedanstående avsnitt presenteras de svårigheter respektive möjligheter som 

socialsekreterarna upplever i ärenden där man misstänker att ett barn som har föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning far illa. 

6.6.1 Svårigheter 

Vid frågan om vilka svårigheter socialsekreterarna upplever i deras bedömningar 

gällande föräldrar med lindrig utvecklingsstörning och deras barn, så framkommer det 

att det saknas ett mer intensivt stöd. Samtliga intervjudeltagare är överens om att det 

saknas ett stöd till målgruppen som kan genomföras på daglig basis.  

 

Agneta: Vi skulle behöva mera stöd. 

Inger: Ja. 

Carin: Ja, kanske mer, alltså daglig… 

Inger: Tätare. 

Carin: Så att det verkligen finns där… 
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Nina: Intensivstöd. 

Inger: Mm, intensivare stöd.  

Carin & Nina: Aa, mm.  

 

De önskar även ett särskilt anpassat stöd till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning, i 

form av exempelvis utvidgade kontaktfamiljer. 

 

Inger: Det skulle kunna vara nån utvidgad kontaktfamilj som… som står för väldigt 

mycket och har liksom en nära, ska kunna ha nära relation med föräldrarna och… 

begåvningshandikappade föräldrarna och… det blir ingen konkurrens, men, alltså det är 

öppet. Jag tänker att man kan prata med barn när dom kommer upp i en viss ålder, att din 

mamma kan inte ge dig allt, mamma har den här begränsningen men hon kan ge dig det 

här… och det är hon jättebra på. Eh… och att det är öppet liksom.  

Agneta: Och att det är det här, att man kan vara med på fredagsmyset, alltså det ska va 

dom här, det är ungefär som sysko… en familj. Att man är en familj men där det ändå är 

andra trygga som har ansvaret för att de ombesörjs, de som ska ombesörjas, tänker jag. 

Inger: Mm… 

Agneta: Ibland behöver det ju inte vara en släkting heller… 

Linda: Nä. 

Agneta: Det kan ju va ett väldigt bra familjehem… som liksom ser att, ja men det här är 

en uppväxtplacering, eller att vi tänker att det är en uppväxtplacering, men där, men där 

den öppenheten finns. Så… det… skulle vara önskvärt.  

 

Efter vidare diskussioner om svårigheter för socialsekreterarna i dessa ärenden kommer 

det fram att en svårighet är om man inte kan tala om förälderns lindriga 

utvecklingsstörning. Socialsekreterarna uppfattar det många gånger som att föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning inte vill kännas vid sina begränsningar. Detta gäller 

särskilt de äldre föräldrar som de möter, men även en del av de yngre. 

Socialsekreterarna menar på att detta kan ha att göra med att det historiskt sett varit mer 

skamligt att ha diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Den här skammen kan dessutom 

gå i generationer då en moder kan föra över sin syn på nedsättningen till sitt barn som 

också har en lindrig utvecklingsstörning. 

 

Agneta: Det är vanligt… men… typisk sån grej, det är ju när man, när dom säger nej men 

jag gick där och där eller jag gjorde det här för jag har dyslexi. 

Inger: Ja! 

Agneta: Dyslexi är ett ord som används för många med en lindrig utvecklingsstörning. 

Inger: Mm… 

Agneta: För att, eh, släta över nånting annat, för att man inte vill ta ordet i sin mun kanske 

eller man har inte själv… man är inte bekväm. 
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Intervjudeltagarna är överens om att många människor med lindrig utvecklingsstörning 

försöker dölja sin nedsättning genom att benämna den som exempelvis dyslexi. 

Deltagarna konstaterar att detta medför svårigheter för dem själva vid utredningen av 

dessa föräldrar och deras barn. Detta framkommer tydligt i diskussionen nedan.  

 

Linda: Ja… och dom blir ju väldigt svåra att nå i dom begränsningarna dom har. Eh, just 

för att dom själva tänker att dom har samma förmåga som alla andra och då ska man gå in 

och säga till dom att, att vi ser annat, du behöver stöd… vilket dom inte vill kännas vid, 

så då blir det jättesvårt att få till det här som man ser behövs just för att dom är så 

främmande för sina egna, eh, brister, att… det blir jättesvårt. 

Inger: Mm… 

Nina: Jag tycker det är… vanligt att föräldrar man träffar där man vet att det finns en, en 

utredning och det finns en historia av särskola, att… det är sällan dom är öppna och kan 

sitta i ett möte med oss och förklara att det här är mina begränsningar, jag vill att ni ska 

veta att jag har svårt med det här och det här… men har sätt att hantera det och jag får 

hjälp med det. Det tycker inte jag är vanligt… att man träffar på. Utan snarare det ni 

beskriver att, det finns mycket hinder i vägen innan man kan prata öppet. 

Agneta: … Jag kan tänka mig att många… eh, inom socialtjänsten och andra 

myndigheter… man är rädd för att ta ordet lindrig utvecklingsstörning i munnen. Och är 

vi då… myndigheter eller andra, vuxna då, om vi pratar om dom som går i skolan… eh 

rädda, eller känner liksom en liten fara för att säga, då för vi över det. 

 

Svårigheten ligger i att föräldrar med lindrig utvecklingsstörning kanske inte vill kännas 

vid sina problem och därför tänker att de har samma förmåga som alla andra. Det kan 

därmed upplevas som kränkande om socialtjänsten poängterar att de behöver stöd i sin 

föräldraroll. Samtidigt berättar de att socialtjänsten och andra myndigheter också är 

rädda för att öppet använda begreppet lindrig utvecklingsstörning i interaktion med 

föräldrarna. 

 

Inger: Man funderar ju hur det gör med personens individutveck… identitetsutveckling. 

Agneta: Mm… 

Inger: Att måste under hela sitt liv dölja saker, för de bygger ju upp strategier som döljer 

deras oförmåga… öh… eller att veta från början att, nej, man jag har det här handikappet 

och får jag det här stödet så, så fixar jag det här bra. Eh, men det är som du säger att… vi 

behöver olika hjälp här i livet och olika stöd och… vi har och kan ha olika handikapp, 

synliga eller osynliga… hur det påverkar identiteten så att säga. 

Nina: Mm… 

Agneta: Jättemycket… 

Carin: Ja, för just det här att dom kan säga att ja, men jag är lätt stressad eller jag har svårt 

med inlärningen, att dom inte säger just att jag har en lätt utvecklingsstörning… 

Nina: Men jag tänker vi pratar ju på samma sätt med föräldrar där vi inte tror att det finns 

en lindrig... lindrig utvecklingsstörning men det finns svårigheter. 
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Ovan presenteras ytterligare en diskussion om hur föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning försöker dölja sina handikapp och inte vill kännas vid dessa. Detta 

framstår som ett hinder för socialsekreterarna i och med att de inte kan vara öppna med 

föräldrarna om deras begränsningar, då det inte är talbart. I kontrast till detta säger de 

också att diagnosen lindrig utvecklingsstörning egentligen inte har någon betydelse för 

deras arbete och hur de pratar med dessa föräldrar. De talar på samma sätt med förälder 

där det inte finns en lindrig utvecklingsstörning. Trots att socialsekreterarna pekar på en 

hel del svårigheter i arbetet med dessa familjer så tycks de vara överens om att dessa 

ärenden inte är svårare än andra ärenden. Socialsekreterarna är överens om att 

fallbeskrivningen befinner sig på en svårighetsskala mellan två och fyra att bedöma och 

utreda, där 1 är väldigt lätt och 10 väldigt svårt. 

 

Inger: Jag skulle nästan vilja sätta mig nånstans på 2-3… 

Agneta: Ja, precis så sitter jag också och tänker. 

Nina: Ja precis. Definitivt inte över 5. 

Agneta: Inte över 3… 

Nina: Så kring... man vet ju inte vad man kan stöta på… 

Carin: 3-4 kanske… 

 

På frågan om socialsekreterarna tror att de kan bli påverkade av de utvecklingsstördas 

historia, exempelvis tvångssteriliseringar samt medias påtryckningar, så ställde sig 

socialsekreterarna tvekande. De berättar att de alltid ifrågasätter tidningarnas skriverier. 

En deltagare tror inte att hon påverkas att göra en snällare bedömning, vilket samtliga 

deltagare håller med om.  

 

Agneta: Ja jag förstår vad du menar men jag tänker... läser jag en sån artikel i tidningen... 

då tänker jag per automatik… aa, det här står i tidningen, men det finns en annan version 

av det här… alltså, och det gäller inte bara lätt utvecklingsstörda, jag tänker allt där det 

blir påhopp på olika myndigheter och det, det finns en annan sanning.  

Inger: Det är jobbigt, alltså grunda beskrivningar åsså…  

Nina: Och jag tror inte vi fokuserar så mycket på just det här med utvecklingsstörning 

utan vi tittar på barnets behov och det gör vi jämt. 

Inger & Agneta: Ja… 

Nina: Så att jag tror inte vi påverkas och gör en snällare bedömning utan… det är nog... 

lika för alla… 

 

I motsättning till detta så reflekterar de ändå över hur media kan ifrågasätta varför 

socialtjänsten placerar ett barn till en lindrigt utvecklingsstörd förälder utanför hemmet. 
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Nina: Det tycker jag överlag det finns en bild i samhället hur vi jobbar… varför gör ni 

ingenting? 

Linda: Precis. 

Nina: Eller, varför gjorde ni så? Varför är det barnet placerat? 

Inger & Carin: Aa, precis… 

Agneta: Ja precis. Nu placerar dom det här barnet för att… bara för att det var en 

utvecklingsstörd förälder… och så blir det liksom en stämpel. 

6.6.2 Möjligheter 

Intervjudeltagarna beskriver hur de arbetar för att komma över svårigheterna med 

kommunikationen som finns mellan dem och föräldrarna med lindrig 

utvecklingsstörning. De betonar betydelsen av att använda ett enkelt språk och vara 

tydlig med att socialtjänsten finns till för att hjälpa dem. 

 

Nina: För det jag tänkte… om man får ett ärende där man vet att det finns föräldrar med 

lindrig utvecklingsstörning… en strategi, tänker jag då, att man kanske extra mycket 

tänker på bemötandet. Alltså man tänker ju alltid på bemötandet när man träffar 

familjer… men kanske extra mycket. 

Agneta: Tydlighet? 

Nina: Ja! 

Inger: Inte använda konstiga ord, skriva…  

Agneta: Ja gärna skriva ner det man pratat om så att de kan ta med sig hem. Det blir så 

mycket information.  

Inger: Påminna! 

Agneta: Fråga! Det är en strategi jag har… det är att alltid fråga innan vi skiljs. Vad är det 

vi har pratat om? Vad är det vi har kommit fram till? Så att personen själv får berätta för 

då får man en uppfattning… 

Inger: Att det är enkelt att kontakta oss och… prata med oss och… ja, så tänker jag så 

dom inte upplever det som obehagligt och farligt på nåt sätt. 

Nina: Nä precis. 

Linda: Att vara tydlig med att, vi är här för att hjälpa till… 

 

Som tidigare beskrivits anser intervjudeltagarna att gruppen lindrigt utvecklingsstörda 

föräldrar ofta är en positiv grupp att arbeta med när man väl har etablerat en kontakt. De 

är ofta ärliga, mer direkta och har lätt för att uttrycka sina känslor. Detta kan också ses 

som en möjlighet för socialsekreterarna i deras arbete med den här målgruppen, då de 

exempelvis kan hjälpa till och stötta upp dem vid problem samt reda ut eventuella 

missförstånd. 

 

6.7 Sammanfattning 

Ett genomgående tema i resultatet är att intervjudeltagarna påpekar att föräldrar med 

lindrig utvecklingsstörning är som vilka andra föräldrar som helst. Detta påpekas ofta i 
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samband med att deltagarna påvisat svårigheter för dessa föräldrar i sin 

föräldraförmåga. Det framgår tydligt att svårigheterna för socialsekreterarna i dessa 

ärenden är betydligt fler än möjligheterna. Intervjudeltagarna tycks vara kluvna om 

huruvida dessa ärenden är svårare att arbeta med än andra, men mycket tyder på att 

deras bedömningar trots allt är svåra att göra. De påpekar att föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning många gånger har svårigheter i sin föräldraförmåga, särskilt 

gällande det som är abstrakt. Gällande barnen till dessa föräldrar menar de på att det är 

svårt att se konsekvenserna för barnet när föräldrarna brister i vissa avseenden. 

Intervjudeltagarna är noga med att poängtera att diagnosen lindrig utvecklingsstörning 

inte egentligen är något som har betydelse för deras arbete, utan att det är barnens behov 

som sätts i fokus. 

 

7.  Analys 

I det här kapitlet presenteras analysen. På grund av tidsbrist samt studiens omfattning 

analyseras utvalda delar av resultatet. Analysen är indelad i teman, vilka är: Lindrigt 

utvecklingsstörda föräldrar – en social konstruktion samt Barn till föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

7.1 Lindrigt utvecklingsstörda föräldrar – en social konstruktion 

I denna del presenteras analysen av resultatet med hjälp av teorin socialkonstruktivism. 

Vi kommer beröra teorin om stigma lite kortfattat på grund av dess koppling till 

socialkonstruktivism samt att det tydligt går att applicera på vårt resultat. Denna del av 

analysen är indelad i teman: Historisk påverkan och ”Som vilka föräldrar som helst”.  

7.1.1 Historisk påverkan 

Det är tydligt att allmänhetens syn på lindrigt utvecklingsstörda människor som 

föräldrar har förändrats drastiskt på några decennier. Från att man på 1940-talet 

betraktade dem som totalt odugliga som föräldrar, till att idag betrakta dem som 

likvärdiga människor med samma rättigheter att vara föräldrar som vilka andra som 

helst. Detta visar på hur gruppen lindrigt utvecklingsstörda som lämpliga föräldrar har 

omkonstruerats i samhället beroende på rådande tidsepok (jmf. Burr, 2003). Den sociala 

konstruktionen av utvecklingsstörda föräldrar som odugliga upprätthölls genom sociala 

handlingar av bland andra psykiatriker och politiker. De upprättade lagstiftning och 

skrev debattartiklar som bidrog till att konstruktionerna upprätthölls. Detta kan kopplas 
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till Burr (2003, s. 5) som menar att verklighetskonstruktioner är nära sammanbundna 

med sociala handlingar och därmed även maktrelationer (ibid). Det kan förklara varför 

den här målgruppen under så lång tid inte tilläts bli föräldrar. Det är även dessa 

maktrelationer som kunde bidra till att konstruktionen av dessa människor kunde 

förändras. Burr (2003, s. 5) pekar på att sociala handlingar och kunskap om 

verkligheten går hand i hand. Alla verklighetskonstruktioner inbjuder till mänsklig 

handling som skiljer sig från konstruktionen (ibid). När fler och fler personer med makt 

började handla mot konstruktionen började den omkonstrueras till att bli vad den är 

idag, då normaliseringsprincipen gäller. Ett exempel på en person med makt som bidrog 

till omkonstruktionen är läkaren i Runcis (1998, s. 233) som ifrågasatte 

sinnesslöbegreppet. Sammanfattningsvis innebär detta att kategorin lindrigt 

utvecklingsstörda som föräldrar har omkonstruerats totalt på kort tid, från att ha varit 

totalt avvikande till att bli mer normaliserade. 

 

Omkonstrueringsprocessen uttrycker sig även i att många av dessa föräldrar försöker 

dölja sin nedsättning genom att exempelvis säga att de har dyslexi. Detta kan kopplas 

till Goffmans (1986, s. 4f) begrepp stigma, som innebär att en person har en oönskad 

egenskap som avviker från normen i samhället. Detta leder till att denna person 

diskrimineras (ibid). En person som har en lindrig utvecklingsstörning besitter ett 

osynligt stigma som personen ifråga kan välja att dölja för omgivningen i syfte att 

passera som normal (jmf. Goffman, 1986, s. 73). Socialsekreterarna menade på att 

många av de äldre föräldrarna med en lindrig utvecklingsstörning dolde sin nedsättning. 

Detta kan tolkas som att den sociala konstruktionen av dem som odugliga föräldrar 

lever kvar. Det skulle kunna vara en anledning till att föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning inte vill befatta sig med stigmat, speciellt när de blir föräldrar. Som 

en av socialsekreterarna hävdade så var stigmat något som kunde gå i generationer. En 

moder som levde på 1940-talet blev betraktad som avvikande, vilket hon i sin tur skulle 

kunna föra över på sitt barn om de också har en lindrig utvecklingsstörning. 

7.1.2 ”Som vilka föräldrar som helst”  

Att kategorin föräldrar med lindrig utvecklingsstörning är en social konstruktion som är 

knuten till en dramatisk och skamlig historia är av stor betydelse för att förstå 

intervjudeltagarnas resonemang och diskussioner kring dessa föräldrar. De måste 

förhålla sig till en normaliserande lagstiftning som innebär att dessa föräldrar ska 

betraktas som vilka föräldrar som helst, samtidigt som kvarlevor från den gamla sociala 
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konstruktionen om denna målgrupp lever kvar i form av en skamfläck i Sveriges 

historia. Detta medför att ifrågasättande av den här gruppens föräldraskap blir 

tabubelagt. Det är något som illustreras tydligt under hela fokusgruppsintervjun då 

intervjudeltagarna genomgående under intervjun poängterar att dessa föräldrar är 

som ”vilka föräldrar som helst”. Samtidigt framgår det att dessa föräldrar inte alls är 

som vilka föräldrar som helst. De har särskilda svårigheter i sitt föräldraskap och är 

därmed i behov av särskilt stöd. Socialsekreterarna nämner brist på stöd som ett stort 

problem flera gånger i sina diskussioner. De önskar att det finns mer intensivt stöd samt 

insatser som är mer anpassade till dessa familjer, såsom utvidgade kontaktfamiljer. 

Detta stämmer väl överens med forskningen (Aunos, Groupil & Feldman 2008; Booth 

& Booth 1994; Tymchuk, 1999). Socialsekreterarna nämner även att de ser att föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning har svårt att hänga med i barnens utveckling då deras 

behov varierar. Det medför att dessa familjer återkommer till socialtjänsten. Detta 

överensstämmer även med Aunos, Groupil & Feldman (2008) som betonar betydelsen 

av ett livslångt stöd som ska anpassas efter dessa föräldrar och deras barn. På grund av 

att man inte vill erkänna målgruppens problematik och behov av anpassat stöd, bidrar 

det till en kunskapslucka samt att inget sådant stöd utformas. Hade stödet kunnat 

anpassas för att bättre passa målgruppen skulle kanske fler barn kunna få bo kvar hos 

sina biologiska föräldrar (jmf. Murphy & Feldman, 2002, s. 281) 

 

Ämnets känslighet bidrar till kunskapsluckor gällande lindrigt utvecklingsstörda 

föräldrar och deras barn. På frågan om hur socialsekreterarna definierade en lindrig 

utvecklingsstörning nämndes inget om en nedsättning i begåvning i kombination med 

nedsatt adaptiv förmåga. Det kan tolkas som att intervjudeltagarna inte har någon större 

kunskap om diagnosen och vad den innebär för dessa föräldrar. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att ämnet är tabubelagt och att den sociala konstruktionen av dessa 

föräldrar numera är normaliserad. Detta leder till att man ser föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning som vilka föräldrar som helst och därför inte behöver någon större 

kunskap om deras problematik.  

 

Socialsekreterarna är överens om att de inte gör snällare bedömningar gällande föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning på grund av medias påtryckningar eller historian av 

exempelvis tvångssteriliseringar. Detta överensstämmer inte med Fejne, Lundquist 

Öhrn och Harrysson (2006, s. 17) eller förarbeten som anfördes i samband med 
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ändringar i LVU i början av år 2000. Tvärtom menar dessa källor att socialsekreterare 

på grund av välvilja och ideologiska anledningar lätt överidentifierar sig med dessa 

föräldrar och bortser från föräldrarnas tillkortakommanden och dess påverkan på barnen 

(ibid). 

 

Socialsekreterarnas förnekande av att dessa föräldrars nedsättning påverkar deras 

föräldraförmåga och barnens livsvillkor medför till att upprätthålla 

normaliseringskonstruktionen av dessa föräldrar som vilka föräldrar som helst. Att 

beteckna föräldrarna som ”vilka föräldrar som helst” är ett exempel på hur språket 

upprätthåller konstruktionen av föräldrar med lindrig utvecklingsstörning (jmf. Burr, 

2003, s. 4). För att utveckla ett bättre stöd för dessa föräldrar och minimera riskerna för 

barnen behövs anpassade stödinsatser som är livslånga. För att stödinsatserna ska kunna 

utvecklas behöver man problematisera normaliseringskonstruktionen av föräldrarna. 

Genom att socialsekreterarna upprepade gånger beskriver föräldrarna som vilka 

föräldrar som helst kan man se ett mönster som inte ifrågasätts. Därför förändras heller 

inte kunskapen om verkligheten kring dessa föräldrar. För att en förändring ska ske 

krävs sociala handlingar från personer som besitter en maktposition (jmf.  Burr, 2003, s. 

5).  

 

7.2 Barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning 

I denna del presenteras analysen av resultatet med hjälp av teorin om risk- och 

skyddsfaktorer. Inledningsvis appliceras teorin om risk- och skyddsfaktorer på 

resultatet. Därefter har ett särskilt tema urskilts: Tilltron till barnens resiliens. 

7.2.1 Risk- och skyddsfaktorer för barnen 

Socialsekreterarna uppger att familjer där det finns en förälder med lindrig 

utvecklingsstörning ofta återkommer till socialtjänsten. Detta på grund av att föräldern 

har svårt att hänga med i barnets utveckling i och med att barnets behov förändras med 

stigande ålder. Detta kopplar vi till Lagerberg och Sundelin (2000, s. 115) som menar 

att ålder är en riskfaktor, men att riskerna ser olika ut beroende på vilken ålder barnet är 

i (ibid). Socialsekreterarna uttrycker att riskfaktorn ökar ju äldre barnet blir, då föräldern 

kan ha svårigheter att exempelvis hjälpa barnet med läxor och gränssättning samt 

eventuella beteendestörningar. Detta kan även kopplas till Aunos, Goupil & Feldman 

(2008, s. 65) som genom sin studie kom fram till att de barn till föräldrar med lindrig 
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utvecklingsstörning som blivit placerade utanför hemmet var betydligt äldre än de som 

är kvar med sin biologiska förälder. Studien menar att istället för att familjen ska 

återkomma när behovet förändras, så bör stödet vara livslångt och av god kvalitet (ibid). 

 

En annan risk som Lagerberg och Sundelin (2000, s. 131) identifierar är barnets 

psykiska ohälsa. Socialsekreterarna uppmärksammar att pojken i fallbeskrivningen inte 

pratar eller vill vara med andra barn. Kerr och hans medarbetares studie i Lagerberg och 

Sundelin (2000, s. 136) visar på att barn som drar sig undan och hellre leker ensamma 

löper en allvarlig risk för att senare i livet utveckla aggressivitet (ibid). En risk som kan 

hänföras till föräldern är mental retardation, det vill säga en förälder med lindrig 

utvecklingsstörning. Lagerberg och Sundelin (2000, s. 173) tar upp en studie där man 

fann att mentalt retarderade föräldrar i hög grad brast i sin föräldraförmåga. Andra 

problem var även att sköta hemmet samt att uppmärksamma barnet (ibid). Detta kan 

även kopplas till diskussionen som fördes under fokusgruppsintervjun gällande 

fallbeskrivningen. Socialsekreterarna konstaterade att modern hade stora brister i sin 

föräldraförmåga, samt att hon hade svårigheter att sköta hemmet och ge pojken den 

uppmärksamhet han är i behov av. Man kan således konstatera att dessa är riskfaktorer 

som kan hänföras till föräldern (jmf. Lagerberg & Sundelin, 2000, s. 174).  

 

Intervjudeltagarna påpekar att föräldrar med lindrig utvecklingsstörning kan ha svårare 

för att förstå det abstrakta, såsom känslomässig tillgänglighet snarare än det konkreta 

som att laga mat och tvätta. Detta kan sammankopplas med en riskfaktor som tas upp av 

Lagerberg och Sundelin (2000, s. 199): relationen mellan barn och förälder. De menar 

att förhållandet mellan barn och förälder är det viktigast för barnets välmående. Detta 

innebär bland annat att föräldern ger barnet värme och visar förståelse för barnets 

behov. Den känslomässiga kvaliteten har visat sig vara av stor betydelse för barns 

anpassning (ibid). Detta kan tolkas som att föräldrar med lindrig utvecklingsstörning har 

en tendens att brista i vad som betraktas som viktigast för ett barns välbefinnande. 

  

Intervjudeltagarna uppmärksammar skyddande faktorer för pojken i fallbeskrivningen 

och nämner bland annat att modern är självförsörjande och har ett arbete, att hon har 

motivationen till att vara en bra mamma och älskar sin son. Andra skyddande faktorer 

som kan hänföras till pojkens omgivning är mormodern, mammans väninna och 

förskolan (jmf. Lagerberg & Sundelin, 2000, s. 216).  
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Intervjudeltagarna konstaterar en mängd olika riskfaktorer för barnet i fallbeskrivningen 

och relativt få skyddsfaktorer. Trots detta finns inga tecken på att socialsekreterarna 

överväger om barnet skulle behöva placeras i ett familjehem. Detta kan tolkas som att 

socialsekreterarna ser en separation från den biologiska föräldern som en övervägande 

riskfaktor som tar över övriga riskfaktorer som barnet är utsatt för. Detta kan kopplas 

till Rutter (2000, s. 65) som menar på att det finns många exempel på handlingar som 

medför en typ av risk, men som samtidigt utgör ett skydd från en annan risk. Om ett 

barn exempelvis adopteras från en högriskfamilj till ett bra hem är det en skyddande 

faktor. Å andra sidan innebär upplevelsen av separationen ett stressmoment och en mild 

risk för barnet (ibid). Enligt Borge och Helmen (2005, s. 64) är det dock inte 

separationen i sig som är skadlig för barnet, utan exempelvis konflikter i samband med 

den (ibid). Det är möjligtvis så att socialsekreterarna upplever att en separation från den 

biologiska föräldern medför en så stor risk att dess skyddande funktion förlorar sin 

betydelse. 

 

Intervjudeltagarna är överens om att de tycker att det är svårt att bedöma vilka 

konsekvenser olika riskfaktorer kan ha för ett barn. Vad leder det till för konsekvenser 

för ett barn som inte får sin grundläggande omsorg besörjd på ett tillfredsställande sätt? 

Generellt sätt tycks det svårt för socialsekreterarna att urskilja var gränsen för ett 

tillräckligt gott föräldraskap går. Man kan ana att många barn idag utsätts för många 

risker i hemmet, men inte tillräckligt många eller betydande för att de exempelvis ska 

bli omhändertagna enligt LVU, trots att det inte finns tillräckligt stöd från samhället. 

Detta bekräftas av en studie gjord av Socialstyrelsen (2009, s. 40) där man granskade 

domar då socialtjänsten ansökt om LVU. Man konstaterade att några domar gällde 

föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. I samtliga fall ansåg rätten att 

”påtaglig risk för skada” inte var styrkt. I ett fall konstaterade rätten att det fanns 

allvarliga brister men att dessa kunde tillgodoses genom frivilliga stödinsatser (ibid). 

7.2.2 Tilltron till barnens resiliens 

Det tycks finnas en motsägelse i intervjudeltagarnas diskussioner gällande svårigheterna 

i bedömningarna kring barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. På en skala 

mellan 1-10, då ett var en väldigt enkel bedömning och där tio var en väldigt svår 

bedömning, sade samtliga intervjudeltagare att de skulle placera fallbeskrivningen på 

skalan 2-4. Dock betonar intervjudeltagarna att svårigheterna varierar från fall till fall 
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beroende på olika omständigheter, såsom förälderns inställning till att ta emot stöd. 

Generellt sett ansåg de inte att dessa ärenden är särskilt svårbedömda. 

Intervjudeltagarna uttrycker dock att vissa barn skulle vara i behov av ett familjehem 

trots att de endast är beviljade en kontaktfamilj. De pekar på att det görs felbedömningar 

och att det trots allt inte är så lätt att bedöma ärenden där barn har föräldrar med en 

lindrig utvecklingsstörning.  

 

Socialsekreterarna har konstaterat att det saknas insatser i form av stöd för dessa 

föräldrar. De uttrycker att det verkligen finns ett behov av mer stöd och att det skulle 

hjälpa dessa familjer. Det är tydligt att socialsekreterarna anser att socialtjänsten till viss 

del brister i sitt stöd gentemot dessa familjer. Samtidigt så säger Inger: ”Daglig kontakt 

skulle man ibland önska. Men det går inte att få till…”. Detta visar på en likgiltighet 

och ett bristande engagemang till att uppnå förändringar i stödinsatserna för föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning och deras barn. Detta kan kopplas till begreppet 

resiliens som enligt Borge och Helmen (2011, s. 15) innebär att barn trots upplevelser 

av risk kan utvecklas normalt och att ungefär vartannat barn klarar sig bra trots svåra 

uppväxtförhållanden (ibid). Anledningen till att socialsekreterarnas engagemang brister 

skulle kunna vara att de förlitar sig på barnens resiliens, det vill säga deras förmåga att 

utvecklas normalt trots svåra förhållanden. Socialsekreterarna är överens om att 

föräldrar med lindrig utvecklingsstörning, precis som alla andra föräldrar älskar sina 

barn. Detta är en grundförutsättning för att ett barn ska utveckla resiliens och som 

socialsekreterarna har i åtanke i dessa typer av ärenden (jmf. Borge & Helmen, 2005, s. 

37).  

 

Trots att ett riskbarn är motståndskraftigt och är omgivet av olika skyddande faktorer 

betyder inte det att barnet är osårbart. Ett barn kan visa resiliens beteendemässigt men 

samtidigt ha en dålig psykisk hälsa (Lagerberg & Sundelin, 2000, s. 221). Trots att 

socialsekreterarna tycks förlita sig på barnens resiliens så kan man ana att de är 

medvetna om att resiliensen inte är tillräcklig för många barns välmående. Det visar sig 

till exempel när en av intervjudeltagarna medger att hon skulle vara lite rädd för att 

träffa ett barn till en förälder med lindrig utvecklingsstörning som bott hemma med 

socialtjänstens stöd. Hon skulle fråga sig själv om hon gjort en felaktig bedömning som 

låtit barnet stanna i hemmiljön.  
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7.3 Sammanfattning 

Det är tydligt att synen på föräldrar med lindrig utvecklingsstörning har förändrats 

drastiskt genom åren. Detta påverkar i sin tur hur dessa föräldrar ser på sig själva och 

socialsekreterarnas resonemang och bedömningar. På grund av detta blir ifrågasättandet 

av dessa föräldrars föräldraförmåga extra känsligt vilket medför kunskapsluckor och 

brist på anpassade stödinsatser. Det finns tecken på att många barn idag är utsatta för 

risker i sin hemmiljö. Socialsekreterare påpekar att det finns flera barn som skulle 

behöva bo i familjehem då insatsen kontaktfamilj inte är tillräcklig. En anledning till 

detta skulle kunna vara att det finns en tilltro till barnets resiliens samt att man ser en 

separation från modern som en övervägande riskfaktor. 

 

8.  Diskussion 

Detta kapitel innehåller en sammanfattande diskussion om studien. Inledningsvis 

beskrivs slutsatser utifrån frågeställningarna. Detta efterföljs av en kritisk diskussion 

gällande studiens metod, resultat, forskning och teori. Kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning.  

 

8.1 Slutsats utifrån frågeställningar 

Hur resonerar och diskuterar socialsekreterare kring ärenden där man misstänker att 

barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning far illa? Genom det insamlade 

datamaterialet har vi kommit fram till att socialsekreterarnas resonemang och 

diskussioner kring dessa familjer är tvetydiga och komplexa. Många gånger menar 

socialsekreterarna att föräldrar med lindrig utvecklingsstörning är som vilka föräldrar 

som helst. Samtidigt påtalar de att föräldraförmågan ofta brister hos dessa föräldrar och 

att barnen därmed utsätts för risker. Socialsekreterarna förklarade upprepade gånger att 

det är barnens behov som styr deras arbete, inte föräldrarnas svårigheter.  

 

Utifrån socialsekreterarnas resonemang framstår det som att det är svårt att bedöma de 

konsekvenser som föräldrars tillkortakommanden innebär för barnen. Man får 

uppfattningen om att det är känsligt för socialsekreterarna att ifrågasätta dessa föräldrars 

föräldraförmåga. Detta skulle kunna vara kopplat till att gruppen har omkonstruerats på 

kort tid, från att ses som totalt avvikande och odugliga som föräldrar till att ses som mer 

normaliserade. Dessutom är de utvecklingsstördas historia en skamfläck i Sveriges 
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historia som socialsekreterarna måste förhålla sig till. Vi får känslan av att man skulle 

behöva våga prata öppet om dessa människors problem som föräldrar för barnens bästa. 

Samtidigt ser vi att socialsekreterarna gör sitt yttersta för att leva upp till 

normaliseringsprincipen och vill det bästa för barnen. Det är viktigt att förstå deras 

diskussioner och resonemang utifrån ett samhälleligt perspektiv, det vill säga att 

rådande sociala konstruktioner om målgruppen påverkar deras tankegångar. 

 

Vilka svårigheter respektive möjligheter upplever socialsekreterarna att de möter i 

dessa ärenden? Genom det insamlade datamaterialet har vi kommit fram till att 

socialsekreterarna upplever flera svårigheter i ärenden gällande föräldrar med lindrig 

utvecklingsstörning. De tycker främst att det saknas lämpliga stödinsatser för både barn 

och föräldrar i dessa familjer. De önskar att det fanns ett stöd på daglig basis samt 

anpassade stödinsatser för familjerna. De menar också att målgruppens stigma bidrar till 

svårigheter i kommunikationen mellan socialsekreterare och föräldrar. Föräldrar som 

döljer sin nedsättning och inte vill kännas vid den blir svårare för socialsekreterarna att 

nå och samarbeta med. Genom vår analys kunde vi se att ämnet är känsligt och på 

många sätt fortfarande tabubelagt vilket också innebär ett hinder för socialsekreterarna i 

dessa ärenden.  

Det insamlade datamaterialet visade på att gruppen föräldrar med en lindrig 

utvecklingsstörning är en positiv grupp för socialsekreterarna att arbeta med, bland 

annat på grund av deras ärlighet. En slutsats man kan dra är att detta medför en 

möjlighet för socialsekreterarna att på ett bättre sätt samarbeta med dessa föräldrar. 

Socialsekreterarna använder sig även av olika strategier som möjliggör arbetet med 

föräldrarna. De tänker på att förenkla sitt språk i skrift och tal, att ställa många frågor 

och skriva ner vad som sägs. Bland annat för att visa föräldrarna att socialtjänsten inte 

är ett hot, utan finns till för att hjälpa dem. 

8.2 Kritisk diskussion kring metod 

Valet att använda oss av en fokusgruppsintervju gav oss ett djupgående material som vi 

tvivlar på att vi fått genom att göra individuella intervjuer. Intervjudeltagarnas 

interaktion med varandra gav upphov till livliga och innehållsrika diskussioner som gav 

svar på våra frågeställningar. Med tanke på vår ringa kunskap och erfarenhet av 

forskning så kanske individuella intervjuer hade gynnat oss, då de är lättare att 

genomföra. Problemet med att få alla deltagarna delaktiga i intervjun skulle heller inte 
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ha uppstått. Vi valde ett mellanläge mellan en strukturerad och ostrukturerad 

intervjuguide. Detta innebar att vi hade möjligheten att ställa följdfrågor, vilket blev 

fördelaktigt för studien då vi fick material som annars inte hade blivit tillgängligt. Hade 

vi dock använt oss av en strukturerad intervjuguide hade troligtvis en av våra 

intervjudeltagare inte varit lika tystlåten, då vi haft möjligheten att styra diskussionen 

mer. 

 

För att förstärka studiens validitet frågade vi socialsekreterarna om fallbeskrivningen 

var trovärdig. De bekräftade att fallbeskrivningen kunde vara ett ärende som 

förekommer och att många av faktorerna gällande föräldraförmåga och barnets situation 

överensstämmer med verkligheten. I fallbeskrivningen står det att pojken ofta är 

hungrig, vilket inte överensstämmer med socialsekreterarnas bild av dessa familjer. 

Deras upplevelser är att föräldrar med lindrig utvecklingsstörning inte brukar ha 

svårigheter med att regelbundet ge sina barn mat. När vi skrev fallbeskrivningen 

inkluderades ingen partner till modern. Då studier har visat att majoriteten av föräldrar 

med lindrig utvecklingsstörning lever med en partner kan vi i efterhand se att vi hade 

fått ett bredare resultat om vi innefattat en partner. Det hade kunnat leda till fler 

diskussioner kring risk- och skyddsfaktorer för barnet.  

 

Ett större urval hade varit önskvärt för att öka studiens trovärdighet och 

generaliserbarhet. Vi försökte få ihop en till fokusgrupp i fyra andra kommuner. Trots 

många försök till kontakt, besök och samtal var det ingen av kommunernas 

socialtjänster som ställde upp. Vi tyckte att detta var väldigt synd då vi hade förväntat 

oss och räknat med att göra två fokusgruppsintervjuer. Vi hade då kunnat få en bredare 

bild av fenomenet och gjort det möjligt för oss att jämföra datamaterialet. Att inga fler 

kommuner ville ställa upp tycker vi ytterligare bekräftar vårt resultat – att ämnet är 

känsligt och tabubelagt. På grund av detta kanske inte socialsekreterare vill ställa upp 

och diskutera ämnet i en forskningsstudie.  

 

8.3 Kritisk diskussion kring resultat 

Vår förförståelse har varit att de socialsekreterare som arbetar med den här målgruppen 

har svårigheter att handlägga dessa ärenden. Vårt syfte med studien har varit att 

undersöka hur socialsekreterare arbetar och resonerar kring ärenden där man misstänker 

att ett barn till en förälder med lindrig utvecklingsstörning far illa. Efter att ha 
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sammanställt resultatet blev vi dock förvånade över att deltagarna i vår studie var 

överens om att dessa ärenden inte uppfattas som särskilt komplicerade. 

 

Vi kan utifrån resultatet se att socialsekreterarna fokuserar på barnens behov, snarare än 

de lindrigt utvecklingsstörda föräldrarnas föräldraförmåga i sina utredningar. Av 

resultatet kan man även se att en av de största svårigheterna för socialsekreterarna i 

dessa ärenden är att det saknas anpassade stödinsatser. Vi tänker att detta kan bero på att 

man inte vågar tala öppet om diagnosen lindrig utvecklingsstörning, det är för känsligt 

och tabubelagt. Detta resulterar i en kunskapslucka inom socialtjänsten. Vi har 

uppfattningen om att socialarbetare erbjuds diverse utbildningar för att öka sin kunskap 

inom sitt arbetsområde, exempelvis föräldrar med missbruksproblematik och familjer 

där det förekommer våld. Däremot så är det sällan man hör att socialarbetare ges 

utbildning gällande föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Detta trots att det är 

konstaterat att barn till föräldrar med utvecklingsstörning i proportion till sitt antal är 

överrepresenterade bland de barn som omhändertas enligt, 2 § LVU (Alexius, 2011, s. 

26). 

 

Då vi endast har genomfört en fokusgruppsintervju i form av en redan existerande grupp 

finns det risk för att resultatet är snävt och saknar uppfattningar av motsägande slag. 

Särskilt eftersom att ämnet i fråga är komplext (jmf. Wibeck, 2010, s. 61). Dessutom 

var en intervjudeltagare mer passiv än de andra. Sammanfattningsvis innebär det att 

resultat skulle kunna vara missvisande på grund av att urvalet är litet. 

 

Vi är medvetna om att intervjudeltagarna troligtvis känner lojalitet gentemot den 

organisation som de arbetar för. Detta skulle kunna innebära att deltagarna inte 

kritiserade arbetet inom organisationen mer än de gjorde. 

 

8.4 Kritisk diskussion kring val av forskning samt teori 

På grund av den begränsade mängd forskning inom vårt valda område skulle studien 

kunna ha förbättrats genom ytterligare komplettering av internationell forskning. I vårt 

forskningskapitel tar vi upp riskfaktorer som kan hänvisas till yttre faktorer, såsom en 

våldsam partner till modern eller utvecklingsstörning i kombination med missbruk. 

Detta var ingenting som framkom i vårt empiriska material och därför inget vi kunde 

relatera till i analysen. 
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Valet av socialkonstruktivistisk teori visade sig vara en passande teori och som vi anser 

fick stor betydelse för studien. Teorin om risk- och skyddsfaktorer ansåg vi vara lämplig 

på grund av att det går att relatera till socialsekreterarnas bedömningsinstrument BBIC. 

Detta visade sig stämma då socialsekreterarna ett flertal gånger upprepade aspekter 

inom BBIC som var lättapplicerade på teorin om risk- och skyddsfaktorer. I efterhand 

kan vi dock se att teorin om stigma hade kunnat vara en passande teori att använda, då 

den tydligt gick att relatera till empirin.  

 

8.5 Förslag på fortsatt forskning 

Efter genomförande och analys av vår studie har vi kommit fram till att det skulle 

behövas mer forskning inom området. Ett exempel på förslag till fortsatt forskning är en 

longitudinell studie av barn till föräldrar med lindrig utvecklingsstörning. Detta på 

grund av det saknas färsk svensk forskning gällande dessa barn. Det skulle även 

behövas forskning gällande anpassade och alternativa stödinsatser för föräldrarna och 

deras barn.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Vi börjar med att informera om syftet med studien och vad den ska användas till, att 

deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst kan avsluta sin medverkan. Vi inhämtar 

ett informerat samtycke. 
 

Öppningsfrågor 

Få deltagare att bli bekanta med varandra och känna samhörighet.  

Frågor till alla deltagarna. 

 Namn 

 Ålder 

 Arbetsplats och arbetsuppgifter 

 Arbetslivserfarenhet 

Introduktionsfrågor 

För att introducera ämnet som ska diskuteras. Inleder med att läsa upp citat från Lisbeth 

Pippings självbiografiska bok ”Kärlek och stålull” om hur hon upplevde att det var att 

växa upp med en utvecklingsstörd mamma. ”Min mamma kunde inte sköta en 

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

Hur är det möjligt?” 

 Vad tänker ni när ni hör det här? 

Övergångsfrågor 

För att föra samtalet fram till diskussionens nyckelfråga, gå in på djupet – se ämnet i ett 

större perspektiv.  

 Vad är en lindrig utvecklingsstörning för er? Hur definierar ni det? 

Nyckelfrågor 

Vi läser upp och delar ut en fiktiv fallbeskrivning till deltagarna. 

 

Tema 1. Barnet 

Inleder med att förklara att vi börjar med att sätta barnet i fokus. 

 Vad anser ni är mest bekymmersamt för barnet i det här fallet? 

 Vilka skyddande faktorer finns det för barnet i fallbeskrivningen? 

 Vad anser ni är ”barnets bästa” i det här fallet? 
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Tema 2. Föräldern 

Inleder med att förklara att vi nu sätter föräldern i fokus. 

 Vilka svårigheter i sin förmåga att ta hand om Linus anser ni att mamman har i 

det här fallet? 

 Vilka möjligheter i sin förmåga att ta hand om Linus tycker ni att hon har? 

Tema 3. Den professionellas roll 

Inleder med att förklara att vi nu sätter er – de professionellas roll – i fokus.  

 Vilka strategier skulle ni använda för att ”möta upp” den här mamman? 

 Vad saknar ni i ert arbete med den här målgruppen? 

 På en skala mellan 1-10, där 10 är väldigt svårt och 1 är väldigt lätt, vad skulle 

ni placera arbetet med denna målgrupp? 

Tema 4. Samhället 

Inleder med att förklara at vi nu sätter makroperspektivet i fokus: diskurser, allmänna 

värderingar och synsätt i samhället.  

 På vilket vis tror ni att allmänhetens eventuella förutfattade meningar om 

utvecklingsstörda föräldrar påverkar ert sätt att resonera i dessa fall? 

Avslutande frågor 

Fråga till alla 

 Känner ni er nöjda med det ni har fått säga i diskussionen?  

Slutfråga 

Fråga till alla 

 Är det något ytterligare ni vill tillägga? 
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Bilaga 2. Fallbeskrivning 

Linus, 3 år, bor med sin mamma Julia i Gävle. Det har konstaterats att Julia har en 

lindrig utvecklingsstörning. Hon är självförsörjande och har en tjänst via Samhall. Linus 

pappa har aldrig funnits med i bilden. Linus och Julia bor i en tvåa, som är sparsamt 

möblerad och ofta ostädad. Det finns exempelvis alltid disk framme och mögliga 

matrester i kylskåpet. Linus mormor bor i Bollnäs, hon arbetar heltid men hälsar på hos 

Linus och Julia en gång i veckan. Vid besöken städar hon lägenheten samt lagar mat 

som hon fryser in. Hon är medveten om Julias problematik och har uppmanat henne att 

söka frivilliga insatser via socialtjänsten vilket Julia motsatt sig till, då hon känner 

misstro gentemot socialtjänsten. Julia har till viss del insikt i sin problematik. Hon läser 

gärna böcker om barnuppfostran för att kunna vara en så bra mamma som möjligt. Julia 

har ett glest socialt nätverk, men har en väninna som också har barn och de umgås 

ibland. Väninnan har uppmärksammat att det ibland kommer okända ”udda” människor 

till Julia. Väninnan oroar sig över att Julia vid något tillfälle har lämnat Linus ensam 

med dessa människor under ett par timmar för att uträtta ärenden. Väninnan ser dock att 

Julia verkligen älskar sin son och kämpar hårt för att få vardagen att fungera.  

 

Det inkommer en anmälan från förskolepersonalen som har uppmärksammat att Linus 

inte är intresserad av att leka med andra barn, samt att Julia sällan pratar med Linus när 

hon hämtar och lämnar honom på förskolan. Han har ofta smutsiga kläder som inte är 

anpassade efter vädret. Förskolepersonalen tycker även att Linus ofta är hungrig. De 

oroar sig över hur Julia bemöter Linus känslor: hon blir arg när han gråter och när han 

försöker krama henne tycks hon bli obekväm och tar gärna avstånd. De påpekar dock att 

det finns anknytning mellan Linus och Julia, då Linus blir ledsen när hon går på 

morgonen och när hon hämtar honom blir han glad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

Bilaga 3. Informationsblad 

 

 

 

 

Information till Er som valt att delta i vår fokusgruppsintervju 
 
Lite om studien 
Vi är två studenter, Stina Dahlenlund och Jennie Englund, som går sista året på 
socionomprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi har nyligen påbörjat vårt 
examensarbete där vi har valt att studera hur socialtjänsten förstår och arbetar med 
föräldrar som har en utvecklingsstörning samt deras barn. För att undersöka detta har 
vi valt att genomföra två fokusgruppsintervjuer i två olika kommuner. Deltagarna i våra 
fokusgruppsintervjuer har gemensamt att de arbetar inom socialtjänsten med utredning 
av barn och/eller ungdomar. Fokusgruppsintervjuerna kommer utgöra grundmaterialet i 
vår studie och vi uppskattar verkligen att vi får ta del av Era åsikter, upplevelser och 
kunskaper! 
 
Lite om etik 
Er medverkan är frivillig och Ni kan närsomhelst välja att avbryta intervjun. 
Intervjumaterialet kommer endast att användas i den aktuella studien. Alla som 
medverkar i intervjun kommer vara anonyma och därmed avidentifieras i uppsatsen. Vi 
kommer förvara intervjumaterialet på ett säkert sätt så obehöriga inte kan ta del av det. 
När uppsatsen är klar kommer den finnas tillgänglig på internet och om ni önskar så 
skickar vi information om var den färdiga uppsatsen kan finnas.  
 
Vi finner Era kunskaper, erfarenheter och åsikter betydelsefulla och vi är 
tacksamma att Ni valt att dela med er av dessa! Det ska bli spännande och 
intressant att få intervjua Er! 
 
Vår handledare: 
Yvonne Sjöblom, docent vid socionomprogrammet på Högskolan Gävle 
Telefonnummer, mailadress 
 
Om ni har frågor eller funderingar så går det bra att ringa till oss! 
 
Med vänlig hälsning 
Jennie Englund  
Telefonnummer, mailadress 
 
Stina Dahlenlund 
Telefonnummer, mailadress



 

 

 

 

 


